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IOSUA 24. JUDECÃTORII 1

JUDECÃTORII 1, 2

sã nu fiþi necredincioºi Dumnezeului timpul vieþii lui Iosua ºi în tot timpul
vieþii bãtrânilor care au trãit dupã
vostru.”
*Gen. 31.48,52. Deut. 31.19,21,26. Cap. 22.27,28,34. Iosua ºi care cunoºteau** tot ce fãcuse
**Deut. 32.1.
28. Apoi Iosua* a dat drumul popo- Domnul pentru Israel.
*Judc. 2.7. **Deut. 11.2; 31.13.
rului, ºi s-a dus fiecare în moºtenirea 32. Oasele* lui Iosif, pe care le
*Judc. 2.6.
lui.
aduseserã copiii lui Israel din Egipt,
au fost îngropate la Sihem, în partea
Moartea lui Iosua
þarinii pe care o cumpãrase** Iacov de
29. Dupã aceste* lucruri, Iosua, fiul la fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu
lui Nun, robul Domnului, a murit în o sutã de chesita, ºi care a ajuns
*Judc. 2.8. moºtenirea fiilor lui Iosif.
vârstã de o sutã zece ani.
30. L-au înmormântat în þinutul care-i
*Gen. 50.25. Exod 13.19. **Gen. 33.19.
cãzuse la împãrþire, la Timnat-Serah*, 34. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit ºi
în muntele lui Efraim, la miazãnoapte a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care
*Cap. 19.50. Judc. 2.9. fusese dat fiului sãu Fineas, în muntele*
de muntele Gaaº.
31. Israel* a slujit Domnului în tot lui Efraim.
*Exod 6.25. Judc. 20.28.

Iuda, la miazãzi de Arad†, ºi s-au 29. Efraim* n-a izgonit pe canaaniþii
dus†† de s-au aºezat între popor.
care locuiau la Ghezer, ºi canaaniþii au
*Cap. 4.11,17. 1 Sam. 15.6. 1 Cron. 2.55. Ier. 35.2. locuit în mijlocul lui Efraim la
**Deut. 34.3. †Num. 21.1. ††Num. 10.32.
Ghezer.
*Ios. 16.10. 1 Împ. 9.16.
17. Iuda* a pornit cu fratele sãu 30. Zabulon n-a izgonit nici el pe
Simeon ºi au bãtut pe canaaniþii care locuitorii din Chitron, nici pe locuilocuiau la Þefat; au nimicit cetatea cu torii din Nahalol*; ºi canaaniþii au
desãvârºire ºi au numit-o Horma** locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au
(Nimicire).
*Vers. 3. **Num. 21.3. Ios. 19.4. fost supuºi la un bir.
*Ios. 19.15.
18. Iuda a mai pus mâna pe Gaza* ºi 31. Nici Aºer* n-a izgonit pe locuipe þinutul ei, pe Ascalon ºi pe þinutul torii din Aco, nici pe locuitorii din
lui ºi pe Ecron ºi pe þinutul lui.
Sidon, nici pe cei din Ahlab, din
*Ios. 11.22.
Aczib, din Helba, din Afic ºi din
19. Domnul* a fost cu Iuda; ºi Iuda a Rehob;
*Ios. 19.24-30.
pus stãpânire pe munte, dar n-a putut 32. ºi aºeriþii* au locuit în mijlocul
sã izgoneascã pe locuitorii din câmpie, canaaniþilor, locuitorii þãrii, cãci nu
pentru cã aveau care** de fier.
*Ps. 106.34,35.
i-au izgonit.
*Vers. 2. 2 Împ. 18.7. **Ios. 17.16,18.
20. Au dat* Hebronul lui Caleb, cum 33. Neftali* n-a izgonit pe locuitorii
spusese Moise; ºi el a izgonit de acolo din Bet-ªemeº, nici pe locuitorii din
Bet-Anat ºi a locuit** în mijlocul
pe cei trei fii ai lui Anac.
*Num. 14.24. Deut. 1.36. Ios. 14.9,13; 15.13,14. canaaniþilor, locuitorii þãrii; dar locuitorii din Bet-ªemeº ºi din Bet-Anat
au fost supuºi la un bir†.
Cruþarea canaaniþilor

JUDECÃTORII
(Psalmul 106.34-36. Faptele Apostolilor 13.20. Ieremia 50.6.)

Iuda bate pe canaaniþi ºi fereziþi
1. Dupã moartea lui Iosua, copiii lui
Israel au întrebat* pe Domnul ºi au
zis: „Cine dintre noi sã se suie întâi
împotriva canaaniþilor ca sã porneascã
lupta cu ei?”
*Num. 27.21. Cap. 20.18.
2. Domnul a rãspuns: „Iuda* sã se
suie; iatã cã am dat þara în mâinile
lui.”
*Gen. 49.8.
3. ªi Iuda a zis fratelui sãu Simeon:
„Suie-te împreunã cu mine în þara care
mi-a cãzut la sorþi ºi sã luptãm împotriva canaaniþilor; ºi voi merge* ºi eu
cu tine în þara care þi-a cãzut la sorþi.”
ªi Simeon s-a dus cu el.
*Vers. 17.
4. Iuda s-a suit, ºi Domnul a dat pe
canaaniþi ºi pe fereziþi în mâinile lor;
au ucis zece mii de oameni la Bezec*.
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*1 Sam. 11.8.

5. Au gãsit pe Adoni-Bezec la Bezec;
au pornit lupta împotriva lui ºi au
bãtut pe canaaniþi ºi fereziþi.
6. Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei
l-au urmãrit ºi l-au prins ºi i-au tãiat
degetele cele mari de la mâini ºi de la
picioare.
7. Adoni-Bezec a zis: „ªaptezeci de
împãraþi, cu degetele cele mari de la
mâini ºi de la picioare tãiate, strângeau
mâncare sub masa mea; Dumnezeu
îmi rãsplãteºte ºi mie* cum am fãcut.”
L-au dus la Ierusalim ºi a murit acolo.
*Lev. 24.19. 1 Sam. 15.33. Iac. 2.13.

8. Fiii* lui Iuda au pornit lupta împo-

triva Ierusalimului ºi l-au luat; l-au
trecut prin ascuþiºul sabiei ºi au dat
foc cetãþii.
*Ios. 15.63.
9. Fiii* lui Iuda s-au coborât apoi ca
sã batã pe canaaniþi, care locuiau
muntele, þinutul de miazãzi ºi câmpia.
* Ios. 10.36; 11.21; 15.13.

10. Iuda a pornit împotriva canaaniþilor care locuiau la Hebron, numit
mai înainte Chiriat-Arba*; ºi a bãtut
pe ªeºai, pe Ahiman ºi Talmai.
*Ios. 14.15; 15.13,14.

11. De acolo* a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea
mai înainte Chiriat-Sefer.
*Ios. 15.15.
12. Caleb* a zis: „Voi da pe fiica mea,
Acsa, de nevastã cui va bate ChiriatSeferul ºi-l va lua.”
*Ios. 15.16,17.
13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel
mai* mic al lui Caleb, a pus mâna pe
cetate; ºi Caleb i-a dat de nevastã pe
fiica sa Acsa.
*Cap. 3.9.
14. Când* a intrat ea la Otniel, l-a
îndemnat sã cearã un ogor de la tatãl
ei. Ea s-a coborât de pe mãgar; ºi Caleb
i-a zis: „Ce vrei?”
*Ios. 15.18,19.
15. Ea i-a rãspuns: „Dã-mi un dar*,
cãci mi-ai dat un pãmânt secetos;
dã-mi ºi izvoare de apã.” ªi Caleb i-a
dat Izvoarele de sus ºi iIzvoarele de
jos.
*Gen. 33.11.
16. Fiii* chenitului, socrul lui Moise,
s-au suit din Cetatea Finicilor**, împreunã cu fiii lui Iuda, în pustiul lui
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*Ios. 19.38. **Vers. 32. †Vers. 30.

21. Fiii* lui Beniamin n-au izgonit pe 34. Amoriþii au dat înapoi în munte
iebusiþii care locuiau la Ierusalim; ºi pe fiii lui Dan ºi nu i-au lãsat sã se
iebusiþii au locuit în Ierusalim cu fiii coboare în câmpie.
lui Beniamin pânã în ziua de azi.
35. Amoriþii au izbutit sã rãmânã la
*Ios. 15.63; 18.28. Har-Heres, la Aialon* ºi la ªaalbim;
22. Casa lui Iosif s-a suit ºi ea dar mâna casei lui Iosif a apãsat
împotriva Betelului, ºi Domnul* a fost asupra lor ºi au fost supuºi la un bir.
*Vers. 19.
cu ei.
*Ios. 19.42.
23. Cei din casa lui Iosif au iscodit* 36. Þinutul amoriþilor se întindea de
Betelul, care mai înainte se chema la suiºul* Acrabim, de la Sela ºi în
*Ios. 2.1; 7.2. Cap. 18.2. **Gen. 28.19. sus.
Luz**.
*Num. 34.4. Ios. 15.3.
24. Strãjerii au vãzut pe un om ieºind
din cetate ºi i-au zis: „Aratã-ne pe
Îngerul Domnului mustrã
unde putem intra în cetate, ºi vom
1. Îngerul Domnului S-a suit din
avea milã* de tine.”
*Ios. 2.12,14.
Ghilgal la Bochim* ºi a zis: „Eu
25. El le-a arãtat pe unde ar putea sã
intre în cetate. ªi au trecut cetatea prin v-am scos din Egipt ºi v-am adus în
ascuþiºul sabiei; dar pe omul acela l-au þara pe care am jurat pãrinþilor voºtri
cã v-o voi da. Am zis**: „Niciodatã
lãsat sã plece cu toatã familia lui.
nu voi rupe legãmântul Meu cu voi;
26. Omul acela s-a dus în þara
*Vers. 5. **Gen. 17.7.
hetiþilor; a zidit o cetate ºi i-a pus 2. ºi voi* sã nu încheiaþi legãmânt
numele Luz, nume pe care l-a purtat cu locuitorii din þara aceasta, ci sã
pânã în ziua de azi.
le surpaþi** altarele.” Dar voi† n-aþi
27. Manase* n-a izgonit nici el pe ascultat de glasul Meu. Pentru ce aþi
locuitorii din Bet-ªean ºi din satele fãcut lucrul acesta?
dimprejurul lui, din Taanac ºi satele
*Deut. 7.2. **Deut. 12.3. †Vers. 20. Ps. 106.34.
lui, din Dor ºi satele dimprejurul lui, 3. Am zis atunci: „Nu-i voi izgoni
din Iibleam ºi satele dimprejurul lui, dinaintea voastrã; ci vã vor sta în
din Meghido ºi satele dimprejurul lui; coaste*, ºi dumnezeii** lor vã vor fi
aºa încât canaaniþii au izbutit sã o† cursã.”
*Ios. 23.13. **Cap. 3.6.
*Ios. 17.11,12,13. †Exod 23.33; 34.12. Deut. 7.16. Ps. 106.36.
rãmânã în þara aceasta.
28. Când Israel a fost destul de tare, a 4. Dupã ce a spus Îngerul Domnului
supus pe canaaniþi la un bir, dar nu aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel,
i-a izgonit.
poporul a ridicat glasul ºi a plâns.
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JUDECÃTORII 2, 3

JUDECÃTORII 3

5. Au pus locului aceluia numele sã-i izbãveascã din mâna celor ce-i
Bochim (Cei ce plâng); ºi au adus jertfe prãdau.
*Cap. 3.9,10,15. 1 Sam. 12.11. Fapt. 13.20.
Domnului acolo.
17. Dar ei n-au ascultat nici de judecãtorii lor, cãci au curvit* cu alþi
Poporul slujeºte Domnului în timpul lui dumnezei ºi s-au închinat înaintea lor.
Iosua
În curând s-au abãtut de la calea pe
6. Iosua* a dat drumul poporului, ºi care o urmaserã pãrinþii lor ºi n-au
copiii lui Israel au plecat fiecare în ascultat de poruncile Domnului, ca ºi
moºtenirea lui, ca sã ia þara în stãpâ- ei.
*Exod 24.15,16. Lev. 17.7.
*Ios. 22.6; 24.28.
nire.
18. Când le ridica Domnul judecãtori,
7. Poporul* a slujit Domnului în tot Domnul era cu judecãtorul* ºi-i izbãvea
timpul vieþii lui Iosua ºi în tot timpul din mâna vrãjmaºilor lor în tot timpul
vieþii bãtrânilor care au trãit dupã vieþii judecãtorului, cãci Domnului**
Iosua ºi care vãzuserã toate lucrurile I se fãcea milã de suspinele scoase de
mari pe care le fãcuse Domnul pentru ei împotriva celor ce-i apãsau ºi-i
Israel.
*Ios. 24.31. chinuiau.
8. Iosua*, fiul lui Nun, robul Domnului,
*Ios. 1.5. **Gen. 6.6. Deut. 32.36. Ps. 106.44,45.
a murit în vârstã de o sutã zece ani.
19. Dar, dupã moartea* judecãtorului,
*Ios. 24.29. se stricau din nou, mai mult decât
9. L-au îngropat* în þinutul pe care-l pãrinþii lor, ducându-se dupã alþi
avea de moºtenire, la Timnat-Heres**, dumnezei, ca sã le slujeascã ºi sã se
în muntele lui Efraim, la miazãnoapte închine înaintea lor, ºi stãruiau în
de muntele Gaaº.
aceastã purtare ºi împietrire.
*Ios. 24.30. **Ios. 19.50; 24.30.

Judecãtorii
10. Tot neamul acela de oameni a fost
adãugat la pãrinþii lui, ºi s-a ridicat
dupã el un alt neam de oameni, care nu
cunoºtea* pe Domnul, nici ce fãcuse
*Exod 5.2. 1 Sam. 2.12.
El pentru Israel.
1 Cron. 28.9. Ier. 9.3; 22.16. Gal. 4.8. 2 Tes. 1.8. Tit 1.16.

*Cap. 3.12; 4.1; 8.33.

20. Atunci Domnul S-a aprins de*
mânie împotriva lui Israel ºi a zis:
„Fiindcã neamul acesta a cãlcat legãmântul** Meu pe care-l poruncisem
pãrinþilor lor ºi fiindcã n-au ascultat
*Vers. 14. **Ios. 23.16.
de glasul Meu,
21. nu voi mai izgoni* dinaintea lor
nici unul din neamurile pe care le-a
lãsat Iosua când a murit.
*Ios. 23.13.
22. Astfel, prin ele*, voi pune pe
Israel la încercare**, ca sã ºtiu dacã
vor cãuta sau nu sã urmeze calea
Domnului, cum au cãutat pãrinþii lor.”

11. Copiii lui Israel au fãcut atunci ce
nu plãcea Domnului ºi au slujit
Baalilor.
12. Au* pãrãsit pe Domnul Dumnezeul
pãrinþilor lor care-i scosese din þara
Egiptului ºi au mers** dupã alþi
*Deut. 8.2,16; 13.3. **Cap. 3.1,4.
dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor 23. ªi Domnul a lãsat în pace pe
care-i înconjurau; s-au închinat† înaintea popoarele acelea pe care nu le dãduse
lor ºi au mâniat pe Domnul.
în mâinile lui Iosua ºi nu S-a grãbit sã
*Deut. 31.16. **Deut. 6.14. †Exod 20.5. le izgoneascã.
13. Au pãrãsit pe Domnul ºi au
Slujirea israeliþilor la idoli
slujit* lui Baal ºi Astarteilor.
*Cap. 3.7; 10.6. Ps. 106.36.
1. Iatã neamurile* pe care le-a lãsat
14. Domnul S-a aprins de mânie*
Domnul ca sã încerce pe Israel prin
împotriva lui Israel. El i-a dat** în ele, pe toþi cei ce nu cunoscuserã toate
mâinile unor prãdãtori care i-au prãdat, rãzboaiele Canaanului.
*Cap. 2.21,22.
i-a vândut† în mâinile vrãjmaºilor lor 2. El voia numai ca vârstele de oameni
de jur împrejur ºi nu s-au mai putut†† ale copiilor lui Israel sã cunoascã ºi sã
împotrivi vrãjmaºilor lor.
înveþe rãzboiul, ºi anume cei ce nu-l
*Cap. 3.8. Ps. 106.40-42. **2 Împ. 17.20. †Cap. 3.8; 4.2. cunoscuserã mai înainte.
Ps. 44.12. Isa. 50.1. ††Lev. 26.37. Ios. 7.12,13.
3. Neamurile acestea erau cei* cinci
15. Oriunde mergeau, mâna Domnului domnitori ai filistenilor, toþi canaaniþii,
era împotriva lor ca sã le facã rãu, sidoniþii ºi heviþii care locuiau în
cum spusese Domnul ºi cum le* jurase muntele Liban, de la muntele BaalDomnul. Au ajuns astfel într-o mare Hermon pânã la intrarea Hamatului.
*Lev. 26. Deut. 28.
strâmtorare.
*Ios. 13.3.
16. Domnul* a ridicat judecãtori, ca 4. Neamurile* acestea au slujit ca sã
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punã pe Israel la încercare, pentru ca
Domnul sã vadã dacã vor asculta de
poruncile pe care le dãduse pãrinþilor
lor prin Moise.
*Cap. 2.22.
5. ªi copiii* lui Israel au locuit în
mijlocul canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor, fereziþilor, heviþilor ºi iebusi*Ps. 106.35.
þilor;
6. au luat* de neveste pe fetele lor ºi
au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor
ºi au slujit dumnezeilor lor.
*Exod 34.16. Deut. 7.3.

Otniel
7. Copiii* lui Israel au fãcut ce nu
plãcea Domnului, au uitat pe Domnul
ºi au slujit** Baalilor ºi idolilor†.
*Cap. 2.11. **Cap. 2.13. †Exod 34.13. Deut. 16.21. Cap. 6.25.

8. Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel ºi i-a vândut* în
mâinile lui Cuºan-Riºeataim**, împãratul
Mesopotamiei. ªi copiii lui Israel au
fost supuºi opt ani lui Cuºan-Riºeataim.
*Cap. 2.14. **Hab. 3.7.

9. Copiii lui Israel au strigat* cãtre
Domnul, ºi Domnul le-a ridicat un
izbãvitor**, care i-a izbãvit: pe Otniel†,
fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al
lui Caleb.
*Vers. 15. Cap. 4.3; 6.7; 10.10. 1 Sam. 12.10. Neem. 9.27.
Ps. 22.5; 106.44; 107.13,19. **Cap. 2.16. †Cap. 1.13.

10. Duhul* Domnului a fost peste el.
El a ajuns judecãtor în Israel ºi a pornit
la rãzboi. Domnul a dat în mâinile
lui pe Cuºan-Riºeataim, împãratul
Mesopotamiei, ºi mâna Lui a fost
puternicã împotriva lui Cuºan-Riºeataim.
*Num. 27.18. Cap. 6.34; 11.29; 13.25; 14.6,19. 1 Sam. 11.6.
2 Cron. 15.1.

11. Þara a avut odihnã patruzeci de
ani. ªi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.
Ehud
12. Copiii* lui Israel au fãcut iarãºi
ce nu plãcea Domnului; ºi Domnul a
întãrit pe Eglon**, împãratul Moabului,
împotriva lui Israel, pentru cã fãcuserã
ce nu plãcea Domnului.
*Cap. 2.19. **1 Sam. 12.9.

13. Eglon a strâns la el pe fiii lui
Amon ºi pe amaleciþi* ºi a pornit. A
bãtut pe Israel ºi a luat Cetatea
Finicilor**.
*Cap. 5.14. **Cap. 1.16.
14. ªi copiii lui Israel au fost supuºi*
optsprezece ani lui Eglon, împãratul
Moabului.
*Deut. 28.48.
15. Copiii lui Israel au* strigat cãtre
Domnul, ºi Domnul le-a ridicat un
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izbãvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera,
beniamitul, care nu se slujea de mâna
dreaptã. Copiii lui Israel au trimis prin
el un dar lui Eglon, împãratul Moabului.
*Vers. 9. Ps. 78.34.

16. Ehud ºi-a fãcut o sabie cu douã
tãiºuri, lungã de un cot, ºi a încins-o
pe sub haine, în partea dreaptã.
17. A dat darul lui Eglon, împãratul
Moabului: Eglon era un om foarte gras.
18. Când a isprãvit de dat darul, a dat
drumul oamenilor care-l aduseserã.
19. El însuºi s-a întors* de la pietrãriile
de lângã Ghilgal ºi a zis: „Împãrate,
am sã-þi spun ceva în tainã.” Împãratul
a zis: „Tãcere!” ªi toþi cei ce erau
lângã el au ieºit afarã.
*Ios. 4.20.
20. Ehud a început vorba cu el pe
când stãtea singur în odaia lui de varã
ºi a zis: „Am un cuvânt din partea lui
Dumnezeu pentru tine.” Eglon s-a sculat
de pe scaun.
21. Atunci Ehud a întins mâna stângã,
a scos sabia din partea dreaptã ºi i-a
împlântat-o în pântece.
22. Chiar ºi mânerul a intrat dupã
fier, ºi grãsimea s-a strâns în jurul
fierului; cãci n-a putut scoate sabia
din pântece, ci a lãsat-o în trup aºa
cum o înfipsese.
23. Ehud a ieºit prin tindã, a închis
uºile de la odaia de sus dupã el ºi a
tras zãvorul.
24. Dupã ce a ieºit el, au venit
slujitorii împãratului ºi s-au uitat; ºi
iatã cã uºile odãii de sus erau închise
cu zãvorul. Ei au zis: „Fãrã îndoialã, îºi
acoperã picioarele în odaia de varã.”
25. Au aºteptat multã vreme; ºi
fiindcã el nu deschidea uºile odãii de
sus, au luat cheia ºi au descuiat; ºi iatã
cã stãpânul lor era mort, întins pe
pãmânt.
26. Pânã sã se dumireascã ei, Ehud a
luat-o la fugã, a trecut de pietrãrii ºi a
scãpat în Seira.
27. Cum a ajuns, a sunat* din
trâmbiþã în muntele** lui Efraim.
Copiii lui Israel s-au coborât cu el din
munte, ºi el s-a pus în fruntea lor.
*Cap. 5.14; 6.34. 1 Sam. 13.3. **Ios. 17.15. Cap. 7.24; 17.1; 19.1.

28. El le-a zis: „Veniþi dupã mine,
cãci Domnul* a dat în mâinile voastre
pe vrãjmaºii voºtri moabiþi.” Ei s-au
coborât dupã el, au pus stãpânire pe
vadurile** Iordanului, în faþa Moabului,
ºi n-au lãsat pe nimeni sã treacã.
*Cap. 7.9,15. 1 Sam. 17.47. **Ios. 2.7. Cap. 12.5.
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JUDECÃTORII 3, 4

29. Au ucis atunci aproape zece mii 10. Barac a chemat pe Zabulon* ºi
de oameni din Moab, toþi voinici ºi Neftali la Chedeº; zece mii de oameni
viteji, ºi n-a scãpat unul.
mergeau în** urma lui, ºi Debora a
30. În ziua aceea Moabul a fost plecat cu el.
*Cap. 5.18. **Exod 11.8. 1 Împ. 20.10.
smerit sub mâna lui Israel. ªi þara* a
11. Heber, chenitul*, se despãrþise de
avut odihnã optzeci de ani.
*Vers. 11.
cheniþi, fiii lui Hobab**, socrul lui
ªamgar
Moise, ºi îºi întinsese cortul pânã la
31. Dupã el a urmat ªamgar*, fiul lui stejarul Þaanaim, lângã† Chedeº.
*Cap. 1.16. **Num. 10.29. †Vers. 6.
Anat. El a ucis ºase sute de oameni
dintre filisteni cu un otic** de plug. ªi 12. Au dat de ºtire lui Sisera cã
Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat
el a fost un izbãvitor† al lui Israel††.
*Cap. 5.6,8. 1 Sam. 13.19,22. **1 Sam. 17.47,50. spre muntele Taborului.
†Cap. 2.16. ††Cap. 4.1,3, etc.; 10.7,17; 11.4, etc. 1 Sam. 4.1.
13. ªi, de la Haroºet-Goim, Sisera ºi-a
strâns spre pârâul Chisonului toate
Debora ºi Barac
carele, nouã sute de care de fier, ºi tot
1. Copiii* lui Israel iarãºi au fãcut poporul care era cu el.
ce nu plãcea Domnului, dupã moartea 14. Atunci Debora a zis lui Barac:
*Cap. 2.19. „Scoalã-te, cãci iatã ziua când dã Domnul
lui Ehud.
2. ªi Domnul i-a vândut* în mâinile pe Sisera în mâinile tale. Într-adevãr,
lui Iabin, împãratul Canaanului, care Domnul* merge înaintea ta.” ªi Barac
domnea la Haþor**. Cãpetenia oºtirii s-a repezit de pe muntele Taborului,
lui era Sisera†, ºi locuia la Haroºet- cu zece mii de oameni dupã el.
*Cap. 2.14.
Goim††.
*Deut. 9.3. 2 Sam. 5.24. Ps. 68.7. Isa. 52.12.
**Ios. 11.1,10; 19.36. †1 Sam. 12.9. Ps. 83.9. ††Vers. 13,16.
15. Domnul* a pus pe fugã dinaintea
3. Copiii lui Israel au strigat cãtre lui Barac, prin ascuþiºul sabiei, pe
Domnul, cãci Iabin avea nouã sute de Sisera, toate carele lui ºi toatã tabãra.
care de fier* ºi, de douãzeci de ani Sisera s-a dat jos din carul lui ºi a
apãsa** cu putere pe copiii lui Israel. fugit pe jos.
*Ios. 10.10. Ps. 83.9,10.
*Cap. 1.19. **Cap. 5.8. Ps. 106.42.
16. Barac a urmãrit carele ºi oºtirea
4. Pe vremea aceea judecãtor în Israel pânã la Haroºet-Goim; ºi toatã oºtirea
era Debora, prorociþa, nevasta lui lui Sisera a cãzut sub ascuþiºul sabiei,
Lapidot.
fãrã sã fi rãmas un singur om.
5. Ea ºedea* sub finicul Deborei,
între Rama ºi Betel, în muntele lui
Sisera este ucis de Iael
Efraim; ºi copiii lui Israel se suiau la
*Gen. 35.8.
ea ca sã fie judecaþi.
17. Sisera a fugit pe jos în cortul
6. Ea a trimis sã cheme pe Barac*, Iaelei, nevasta lui Heber, chenitul;
fiul lui Abinoam, din Chedeº-Neftali**, cãci între Iabin, împãratul Haþorului,
ºi i-a zis: „Iatã porunca pe care a ºi casa lui Heber, chenitul, era pace.
dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: 18. Iael a ieºit înaintea lui Sisera ºi
„Du-te, îndreaptã-te spre muntele i-a zis: „Intrã, domnul meu, intrã la
Taborului ºi ia cu tine zece mii de mine ºi nu te teme!” El a intrat la ea în
oameni din copiii lui Neftali ºi din cort, ºi ea l-a ascuns sub o învelitoare.
copiii lui Zabulon;
*Evr. 11.32. **Ios. 19.37.
19. El a zis: „Dã-mi, te rog, puþinã
7. voi trage* spre tine, la pârâul apã sã beau, cãci mi-e sete.” Ea a
Chison**, pe Sisera, cãpetenia oºtirii lui deschis burduful* cu lapte, i-a dat sã
Iabin, împreunã cu carele ºi oºtile lui, bea ºi l-a acoperit.
*Cap. 5.25.
ºi-l voi da în mâinile tale.”
20. El i-a mai zis: „Stai la uºa cortului,
*Exod 14.4. **Cap. 5.21. 1 Împ. 18.40. Ps. 83.9,10.
8. Barac i-a zis: „Dacã vii tu cu mine, ºi dacã vine cineva ºi te întreabã:
mã voi duce; dar dacã nu vii cu mine, „Este cineva aici?”, sã rãspunzi: „Nu.”
21. Iael*, nevasta lui Heber, a luat un
nu mã voi duce.”
9. Ea a rãspuns: „Voi merge cu tine; þãruº de-al cortului, a pus mâna pe
dar nu vei avea slavã în calea pe care ciocan, s-a apropiat încet de el ºi i-a
mergi, cãci Domnul va da* pe Sisera bãtut þãruºul în tâmplã, aºa cã a
în mâinile unei femei.” ªi Debora s-a rãspuns pânã în pãmânt. El adormise
adânc ºi era rupt de obosealã; ºi a
sculat ºi s-a dus cu Barac la Chedeº.
*Cap. 2.14. murit.
*Cap. 5.26.
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22. Pe când Barac urmãrea pe Sisera,
Iael i-a ieºit înainte ºi i-a zis: „Vino,
ºi-þi voi arãta pe omul pe care-l cauþi.”
El a intrat la ea, ºi iatã cã Sisera stãtea
întins, mort, cu þãruºul bãtut în tâmplã.
23. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit*
pe Iabin, împãratul Canaanului, înaintea
copiilor lui Israel.
*Ps. 18.47.
24. ªi mâna copiilor lui Israel a
apãsat greu asupra lui Iabin, împãratul
Canaanului, pânã ce au nimicit pe Iabin,
împãratul Canaanului.
Cântarea de laudã a Deborei
1. În ziua aceea, Debora a cântat*
aceastã cântare cu Barac, fiul lui
*Exod 15.1. Ps. 18, titlu.
Abinoam:
2. „Niºte cãpetenii s-au pus în fruntea
poporului în Israel,
ªi poporul* s-a arãtat gata de luptã:
Binecuvântaþi pe Domnul! *2 Cron. 17.16.
3. Ascultaþi*, împãraþi!
Luaþi aminte, domnitori!
Voi cânta, da, voi cânta Domnului,
Voi cânta din lãutã Domnului Dum*Deut. 32.1,3. Ps. 2.10.
nezeului lui Israel.
4. Doamne*, când ai ieºit din Seir,
Când ai plecat din câmpiile Edomului,
Pãmântul** s-a cutremurat, cerurile
au picurat,
ªi norii au turnat ape cu gãleata;

5

*Deut. 33.2. Ps. 68.7. **2 Sam. 22.8. Ps. 68.8. Isa. 64.3.
Hab. 3.3,10.

5. Munþii* s-au clãtinat înaintea Domnului,
Sinaiul** acela s-a clãtinat înaintea
Domnului Dumnezeului lui Israel.”
*Deut. 4.11. Ps. 97.5. **Exod 19.18.

6. „Pe vremea lui* ªamgar, fiul lui
Anat,
Pe vremea Iaelei** drumurile† erau
pãrãsite,
ªi cãlãtorii apucau pe cãi strâmbe.
*Cap. 3.31. **Cap. 4.17. †Lev. 26.22. 2 Cron. 15.5. Isa. 33.8.
Plân. 1.4; 4.18.

265

Spre aceia din popor care* s-au arãtat
gata sã lupte.
Binecuvântaþi pe Domnul!
*Vers. 2
10. Voi, care* cãlãriþi pe mãgãriþe
albe,
Voi, care** ºedeþi pe covoare,
ªi voi, care umblaþi pe drum –
cântaþi†!
*Ps. 105.2; 145.5. **Cap. 10.4; 12.14. †Ps. 107.32.

11. Arcaºii, din mijlocul adãpãtoarelor,
Sã laude cu glasul lor binefacerile*
Domnului,
Binefacerile cârmuirii Sale în
Israel.
Atunci poporul Domnului s-a coborât
la porþi:
*1 Sam. 12.7. Ps. 145.7.
12. Trezeºte-te*, trezeºte-te, Debora!
Trezeºte-te, trezeºte-te ºi zi o cântare!
Scoalã-te, Barac,
ªi adu-þi robii** de rãzboi,
Fiul lui Abinoam!
*Ps. 57.8. **Ps. 68.18.
13. Atunci o rãmãºiþã din popor a
biruit* pe cei puternici,
Domnul mi-a dat biruinþa asupra
celor viteji.
*Ps. 49.14.
14. Din Efraim* au venit locuitorii
lui** Amalec.
Dupã tine a mers Beniamin în oºtirea
ta.
Din Machir† au venit cãpeteniile,
ªi din Zabulon cârmuitorii.
*Cap. 3.13. **Cap. 3.27. †Num. 32.39,40.

15. Mai marii lui Isahar au fost cu
Debora,
ªi Isahar a venit dupã Barac*,
A fost trimis pe urma lui în vale.
La pâraiele lui Ruben
Au fost mari hotãrâri!
*Cap. 4.14.
16. Pentru ce ai rãmas în mijlocul*
staulelor
Sã asculþi behãitul turmelor?
La pâraiele lui Ruben
Mari au fost sfaturile!
*Num. 32.1.
17. Galaadul* de dincolo de Iordan
nu ºi-a pãrãsit locuinþa.
Pentru ce a stat Dan pe corãbii?
Aºer** a stat pe malul mãrii
ªi s-a odihnit în limanurile lui.

7. Cãpeteniile erau fãrã putere în
Israel, fãrã putere,
Pânã când m-am sculat eu, Debora,
Pânã când m-am ridicat eu, ca o
*Ios. 13.25,31. **Ios. 19.29,31.
mamã* în Israel.
*Isa. 49.23.
18. Zabulon* este un popor care a
8. El îºi alesese noi dumnezei*:
înfruntat moartea,
Atunci rãzboiul era la porþi;
Dar nu vedeai** nici scut, nici suliþã ªi Neftali la fel, pe înãlþimile din
câmpie.
*Cap. 4.10.
La patruzeci de mii în Israel.
*Deut. 32.16. Cap. 2.12,17. **Cap. 4.3. 1 Sam. 13.19,22.
19. Împãraþii au venit, s-au luptat;
9. Inima mea se îndreaptã spre cãpe- Atunci au luptat împãraþii Canaateniile lui Israel,
nului
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Pradã de haine vopsite, cusute la
gherghef,
*Vers. 30. Cap. 4.16. Ps. 44.12.
Douã haine vopsite ºi cusute la
20. Din ceruri* se luptau,
gherghef,
De pe cãrãrile lor, stelele** se luptau De pus pe grumazul biruitorului!”
*Exod 15.9.
împotriva lui Sisera,
*Ios. 10.11. Ps. 77.11,18. **Cap. 4.15.
31. Aºa* sã piarã toþi vrãjmaºii Tãi,
21. Pârâul* Chison i-a luat,
Doamne!
Pârâul din vremurile strãvechi, pârâul Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele**,
Chison!
când se aratã† în puterea lui.”
Suflete, calcã-n picioare pe viteji!
Þara a avut odihnã patruzeci de ani.

Ghedeon
22. Ghedeon, vãzând* cã fusese
11. Apoi a venit Îngerul Domnului ºi Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine,
S-a aºezat sub stejarul din Ofra, care Stãpâne Doamne! Am vãzut** pe
era al lui Ioas, din familia lui Abiezer*. Îngerul Domnului faþã-n faþã.”
*Cap. 13.21. **Gen. 16.13; 32.30. Exod 33.20. Cap. 13.22.
Ghedeon**, fiul sãu, bãtea grâu în
23. ªi Domnul i-a zis: „Fii pe pace*,
teasc ca sã-l ascundã de Madian.
*Ios. 17.2. **Evr. 11.32. nu te teme, cãci nu vei muri.”
*Dan. 10.19.
12. Îngerul Domnului i S-a arãtat* ºi
i-a zis: „Domnul este** cu tine, 24. Ghedeon a zidit acolo un altar
viteazule!”
*Cap. 13.3. Luca 1.11,28. **Ios. 1.5. Domnului ºi i-a pus numele „Domnul
13. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul pãcii”: altarul aceasta este ºi astãzi la
meu, dacã Domnul este cu noi, pentru Ofra*, care era a familiei lui Abiezer.
*Cap. 8.32.
ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?
ªi unde* sunt toate minunile acelea**
Dãrâmarea altarului lui Baal
pe care ni le istorisesc pãrinþii noºtri 25. În aceeaºi noapte, Domnul a zis
când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne lui Ghedeon: „Ia viþelul tatãlui tãu ºi
pãrãseºte† ºi ne dã în mâinile lui un alt taur de ºapte ani. Dãrâmã altarul
lui Baal, care este al tatãlui tãu, ºi taie
Madian!”
*Ps. 89.49. Isa. 59.1; 63.15. **Ps. 44.1. †2 Cron. 15.2. parul închinat* Astarteii, care este
*Exod 34.13. Deut. 7.5.
14. Domnul S-a uitat la el ºi a zis: deasupra.
„Du-te cu puterea* aceasta pe care o ai 26. Sã zideºti apoi ºi sã întocmeºti,
ºi izbãveºte pe Israel din mâna lui pe vârful acestei stânci, un altar Domnului Dumnezeului tãu. Sã iei taurul al
Madian; oare** nu te trimit Eu?”
*1 Sam. 12.11. Evr. 11.32,34. **Ios. 1.9. Cap. 4.6. doilea ºi sã aduci o ardere de tot, cu
15. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul lemnul din stâlpul idolului pe care-l
meu, cu ce sã izbãvesc pe Israel? Iatã vei tãia.”
cã familia mea este cea mai sãracã* 27. Ghedeon a luat zece oameni dintre
din Manase, ºi eu sunt cel mai mic din slujitorii lui ºi a fãcut ce spusese
casa tatãlui meu.”
*1 Sam. 9.21. Domnul; dar, fiindcã se temea de casa
16. Domnul i-a zis: „Eu* voi fi cu tatãlui sãu ºi de oamenii din cetate, a
tine, ºi vei bate pe Madian ca pe un fãcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.
singur om.”
*Exod 3.12. Ios. 1.5.
28. Când s-au sculat oamenii din
17. Ghedeon I-a zis: „Dacã am cãpãtat cetate dis-de-dimineaþã, iatã cã altarul
trecere înaintea Ta, dã-mi un semn* ca lui Baal era dãrâmat, parul închinat
sã-mi arãþi cã Tu îmi vorbeºti.
idolului deasupra lui era tãiat; ºi al
*Exod 4.1-8. Vers. 36,37. 2 Împ. 20.8. Ps. 86.17. Isa. 7.11.
18. Nu Te depãrta de aici* pânã mã doilea taur era adus ca ardere de tot pe
voi întoarce la Tine, sã-mi aduc darul altarul care fusese zidit.
ºi sã-l pun înaintea Ta.” ªi Domnul a 29. Ei ºi-au zis unul altuia: „Cine
zis: „Voi rãmâne pânã te vei întoarce.” a fãcut lucrul acesta?” ªi au întrebat
*Gen. 18.3,5. Cap. 13.15. ºi au fãcut cercetãri. Li s-a spus:
19. Ghedeon* a intrat în casã, a „Ghedeon, fiul lui Ioas, a fãcut lucrul
pregãtit un ied ºi a fãcut azime dintr-o acesta.”
efã de fãinã. A pus carnea într-un coº, 30. Atunci oamenii din cetate au zis
ºi zeama a turnat-o într-o oalã, le-a lui Ioas: „Scoate pe fiul tãu, ca sã
adus sub stejar ºi I le-a pus înainte.
moarã, cãci a dãrâmat altarul lui Baal
*Gen. 18.6-8. ºi a tãiat parul sfânt care era deasupra lui.”
20. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia 31. Ioas a rãspuns tuturor celor ce
carnea ºi azimele, pune-le* pe stânca s-au înfãþiºat înaintea lui: „Oare datoria
aceasta ºi varsã** zeama.” ªi el a voastrã este sã apãraþi pe Baal? Voi
*Cap. 13.19. **1 Împ. 18.33,34.
fãcut aºa.
21. Îngerul Domnului a întins vârful trebuie sã-i veniþi în ajutor? Oricine
toiagului pe care-l avea în mânã ºi a va lua apãrarea lui Baal sã moarã pânã
atins carnea ºi azimele. Atunci, s-a dimineaþã. Dacã Baal este un dumneridicat din stâncã un foc* care a zeu, sã-ºi apere el pricina, fiindcã i-au
mistuit carnea ºi azimele. ªi Îngerul dãrâmat altarul.”
Domnului S-a fãcut nevãzut dinaintea 32. În ziua aceea au pus lui Ghedeon
*Lev. 9.24. 1 Împ. 18.38. 2 Cron. 7.1. numele Ierubaal* (Apere-se Baal),
lui.

La Tanaac, la apele Meghido;
N-au luat nici o pradã, nici argint*.

*Cap. 4.7.

22. Atunci copitele cailor au rãsunat
De goana, de goana nãbãdãioasã a
rãzboinicilor lor.
23. Blestemaþi pe Meroza, a zis Îngerul
Domnului,
Blestemaþi, blestemaþi pe locuitorii
lui;
Cãci* n-au venit în ajutorul** Domnului,
În ajutorul Domnului, printre oamenii
viteji.

*Ps. 83.9,10. **2 Sam. 23.4. †Ps. 19.5.

Apãsarea madianiþilor
1. Copiii* lui Israel au fãcut ce nu
plãcea Domnului; ºi Domnul i-a dat
în mâinile lui Madian**, timp de ºapte
ani.
*Cap. 2.19. **Hab. 3.7.
2. Mâna lui Madian a fost puternicã
împotriva lui Israel. Ca sã scape de
Madian, copiii lui Israel fugeau în
vãgãunile* munþilor, în peºteri ºi pe
*1 Sam. 13.6. Evr. 11.38.
*Cap. 21.9,10. Neem. 3.5. **1 Sam. 17.47; 18.17; 25.28. stânci întãrite.
24. Binecuvântatã sã fie între femei 3. Dupã ce semãna Israel, Madian se
suia cu Amalec* ºi fiii rãsãritului** ºi
Iael*,
porneau împotriva lui.
Nevasta lui Heber, chenitul!
Binecuvântatã** sã fie ea între femeile *Cap. 3.13. **Gen. 29.1. Cap. 7.12; 8.10. 1 Împ. 4.30. Iov 1.3.
4. Tãbãrau în faþa lui, nimiceau*
care locuiesc în corturi!
*Cap. 4.17. **Luca 1.28. roadele þãrii pânã spre Gaza; ºi nu
25. El a cerut* apã, ºi ea i-a dat lapte; lãsau în Israel nici merinde, nici oi,
nici boi, nici mãgari.
În pahar împãrãtesc i-a adus unt.
*Cap. 4.19.
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*Lev. 26.16. Deut. 28.30,33,51. Mica 6.15.

5. Cãci se suiau împreunã cu turmele
ºi corturile lor, soseau ca o mulþime
de lãcuste*, erau fãrã numãr, ei ºi
cãmilele lor, ºi veneau în þarã ca s-o
*Cap. 4.21. pustiascã.
*Cap. 7.12.
27. El s-a ghemuit: a cãzut ºi s-a 6. Israel a ajuns foarte nenorocit din
pricina lui Madian, ºi copiii lui Israel
culcat la picioarele ei;
S-a ghemuit ºi a cãzut la picioarele au strigat* cãtre Domnul.
*Cap. 3.15. Osea 5.15.
ei;
Acolo unde s-a ghemuit, acolo a 7. Când copiii lui Israel au strigat
cãtre Domnul din pricina lui Madian,
cãzut fãrã viaþã.
8. Domnul a trimis copiilor lui Israel
28. Pe fereastrã, prin zãbrele,
un proroc. El le-a zis: „Aºa vorbeºte
Se uitã mama lui Sisera ºi strigã:
„Pentru ce zãboveºte carul lui sã Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu
v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din
vinã?
Pentru ce vin carele lui aºa de casa robiei.
9. V-am scãpat din mâna egiptenilor
încet?”
29. Cele mai înþelepte dintre femeile ºi din mâna tuturor celor ce vã apãsau;
i-am* izgonit dinaintea voastrã ºi
ei îi rãspund
v-am dat vouã þara lor.
*Ps. 44.2,3.
ªi ea îºi rãspunde singurã:
30. „Negreºit, au gãsit pradã*! ªi-o 10. V-am zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; sã nu vã* temeþi de
împart:
dumnezeii amoriþilor, în a cãror þarã
O fatã, douã fete de fiecare om;
Pradã de haine vopsite pentru locuiþi.” Dar voi n-aþi ascultat glasul
*2 Împ. 17.35,37,38. Ier. 10.2.
Meu.”
Sisera;
26. Cu o mânã* a luat þãruºul,
ªi cu dreapta ciocanul lucrãtorilor,
A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,
I-a sfãrâmat ºi strãpuns tâmpla.

267

268

JUDECÃTORII 6, 7

cãci au zis ei: „Apere-se Baal împo- muntele Galaadului.” Douãzeci ºi
triva lui, fiindcã i-a dãrâmat altarul.” douã de mii de oameni din popor s-au
*1 Sam. 12.11. 2 Sam. 11.21. întors ºi au mai rãmas zece mii.
33. Tot Madianul*, Amalec ºi fiii rã*Deut. 20.8.
sãritului, s-au strâns împreunã, au tre- 4. Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul
cut Iordanul ºi au tãbãrât în valea** este încã prea mult. Coboarã-i la apã,
Izreel.
*Vers. 3. **Ios. 17.16. ºi acolo þi-i voi alege; acela despre
34. Ghedeon a fost îmbrãcat cu care îþi voi spune: „Acesta sã meargã
Duhul* Domnului; a sunat** din cu tine”, va merge cu tine; ºi acela
trâmbiþã, ºi Abiezer a fost chemat ca despre care îþi voi spune: „Acesta sã
*Cap. 3.10. nu meargã cu tine”, nu va merge cu
sã meargã dupã el.
1 Cron. 12.18. 2 Cron. 24.20. **Num. 10.3. Cap. 3.27.
tine.”
35. A trimis soli în tot Manase, care
de asemenea a fost chemat sã meargã 5. Ghedeon a coborât poporul la apã,
dupã el. A trimis soli în Aºer, în ºi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toþi
Zabulon ºi în Neftali, care s-au suit sã cei ce vor lipãi apã cu limba, cum
lipãie câinele, sã-i desparþi de toþi cei
le iasã înainte.
ce vor bea apã din genunchi.”
Semnul cu lâna
6. Cei ce au lipãit apa, ducând-o la
36. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: gurã cu mâna, au fost în numãr de trei
„Dacã vrei sã izbãveºti pe Israel prin sute de oameni; ºi tot poporul celãlalt
a îngenuncheat ca sã bea.
mâna mea, cum ai spus,
37. iatã*, voi pune un val de lânã în 7. ªi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu*
arie; dacã numai lâna va fi acoperitã de cei trei sute de oameni care au lipãit,
rouã, ºi tot pãmântul va rãmâne uscat, vã voi mântui ºi voi da pe Madian în
voi cunoaºte cã vei izbãvi pe Israel prin mâinile tale. Toþi ceilalþi din popor sã
mâna mea, cum ai spus.” *Exod 4.3,4,6,7. se ducã fiecare acasã.
*1 Sam. 14.6.
38. ªi aºa s-a întâmplat. În ziua 8. Au luat merindea poporului ºi
urmãtoare, el s-a sculat dis-de-dimi- trâmbiþele lui. Apoi Ghedeon a trimis
neaþã, a stors lâna ºi a scos roua din pe toþi bãrbaþii lui Israel, pe fiecare în
ea, care a dat un pahar plin cu apã.
cortul lui, ºi a þinut pe cei trei sute de
39. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Sã oameni. Tabãra lui Madian era jos în
nu Te aprinzi* de mânie împotriva vale.
mea, ºi nu voi mai vorbi decât de data 9. Domnul a zis lui Ghedeon în
aceasta. Aº vrea numai sã mai fac o timpul* nopþii: „Scoalã-te ºi coboarã-te
încercare cu lâna: numai lâna sã
tale.
rãmânã uscatã, ºi tot pãmântul sã se în tabãrã, cãci am dat-o în mâinile
*Gen. 46.2,3.
acopere cu rouã.”
*Gen. 18.32.
10. Dacã þi-e fricã sã te cobori,
40. ªi Dumnezeu a fãcut aºa în noaptea
coboarã-te
cu Pura, slujitorul tãu.
aceea. Numai lâna a rãmas uscatã, ºi
11. Sã asculþi* ce vor zice, ºi dupã
tot pãmântul s-a acoperit cu rouã.
aceea þi se vor întãri mâinile: coboarã-te,
Biruinþa asupra madianiþilor
dar, în tabãrã.” El s-a coborât cu Pura,
1. Ierubaal*, sau Ghedeon, ºi tot slujitorul lui, pânã la întâia strajã a
*Gen. 24.14. Vers. 13-15. 1 Sam. 14.9,10.
poporul care era cu el, s-au sculat taberei.
dis-de-dimineaþã ºi au tãbãrât la 12. Madian, Amalec ºi toþi fiii
izvorul Harod. Tabãra lui Madian era rãsãritului* erau rãspândiþi în vale, ca
la miazãnoapte de Ghedeon, spre o mulþime de lãcuste, ºi cãmilele lor
dealul More, în vale.
*Cap. 6.32. erau fãrã numãr, ca nisipul de pe
2. Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul marginea mãrii.
*Cap. 6.5,33; 8.10.
pe care-l ai cu tine este prea mult, 13. Ghedeon a sosit; ºi iatã cã un om
pentru ca sã dau pe Madian în mâinile istorisea tovarãºului sãu un vis. El
lui; el ar putea sã se laude* împotriva zicea: „Am visat un vis; ºi se fãcea cã
Mea ºi sã zicã: „Mâna mea m-a
o turtã de orz se rostogolea în tabãra
izbãvit.”
*Deut. 8.17. Isa. 10.13. 1 Cor. 1.29. 2 Cor. 4.7. lui Madian; a venit de s-a lovit pânã la
3. Vesteºte, dar, lucrul acesta în auzul cort, ºi cortul a cãzut; l-a rãsturnat cu
poporului: „Cine este* fricos ºi se teme, susul în jos, ºi cortul a fost dãrâmat.”
sã se întoarcã ºi sã se depãrteze de 14. Tovarãºul lui a rãspuns ºi a zis:
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„Aceasta nu este altceva decât sabia
lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bãrbatul lui
Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui
pe Madian ºi toatã tabãra.”
15. Când a auzit Ghedeon istorisirea
visului ºi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu
faþa la pãmânt, s-a întors în tabãra lui
Israel ºi a zis: „Sculaþi-vã, cãci
Domnul a dat în mâinile voastre tabãra
lui Madian.”
16. A împãrþit în trei cete pe cei trei
sute de oameni ºi le-a dat tuturor
trâmbiþe ºi ulcioare goale, cu niºte
fãclii în ulcioare.
17. El le-a zis: „Sã vã uitaþi la mine ºi
sã faceþi ca mine. Cum voi ajunge în
tabãrã, sã faceþi ce voi face eu;
18. ºi când voi suna din trâmbiþã, eu
ºi toþi cei ce vor fi cu mine, sã sunaþi
ºi voi din trâmbiþã de jur împrejurul
taberei ºi sã ziceþi: „Sabia Domnului
ºi a lui Ghedeon!”
19. Ghedeon ºi cei o sutã de oameni
care erau cu el au ajuns la capãtul
taberei la începutul strãjii de la mijlocul nopþii, îndatã dupã ce puseserã
pe pãzitori.
Au sunat din trâmbiþã ºi au spart
ulcioarele pe care le aveau în mânã.
20. Cele trei cete au sunat din trâmbiþã ºi au spart ulcioarele; au apucat
fãcliile cu mâna stângã, ºi trâmbiþele
cu mâna dreaptã ca sã sune ºi au strigat:
„Sabia Domnului ºi a lui Ghedeon!”
21. Au rãmas* fiecare la locul lui în
jurul taberei, ºi toatã** tabãra a
început sã alerge, sã þipe ºi sã fugã.
*Exod 14.13,14. 2 Cron. 20.17. **2 Împ. 7.7.

22. Cei trei sute de oameni au sunat*
iarãºi din trâmbiþã; ºi, în toatã tabãra,
Domnul** i-a fãcut sã întoarcã sabia†
unii împotriva altora. Tabãra a fugit
pânã la Bet-ªita spre Þerera, pânã la
hotarul de la Abel-Mehola lângã Tabat.
*Ios. 6.4,16,20. **Ps. 83.9. Isa. 9.4. †1 Sam. 14.20. 2 Cron.
20.23.

23. Bãrbaþii lui Israel s-au strâns, cei
din Neftali, din Aºer ºi din tot Manase,
ºi au urmãrit pe Madian.
24. Ghedeon a trimis soli în tot
muntele* lui Efraim ca sã spunã:
„Coborâþi-vã înaintea lui Madian ºi
tãiaþi-le trecerea apelor pânã la BetBara ºi Iordan.” Toþi bãrbaþii lui Efraim
s-au strâns ºi au pus stãpânire pe
trecerea** apelor pânã la Bet-Bara† ºi
*Cap. 3.27. **Cap. 3.28. †Ioan 1.28.
Iordan.
25. Au pus mâna pe douã* cãpetenii ale
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lui Madian: Oreb ºi Zeeb; au ucis pe
Oreb la stânca** lui Oreb ºi au ucis pe
Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmãrit
pe Madian ºi au adus capetele lui Oreb
ºi Zeeb la Ghedeon, de cealaltã parte†
a Iordanului.
*Cap. 8.3. Ps. 83.11. **Isa. 10.26. †Cap. 8.4.

Cearta cu bãrbaþii lui Efraim
1. Bãrbaþii* lui Efraim au zis lui
Ghedeon: „Ce înseamnã felul acesta
de purtare faþã de noi? Pentru ce nu
ne-ai chemat, când ai plecat sã te lupþi
împotriva lui Madian?” ªi au avut o
*Cap. 12.1. 2 Sam. 19.41.
mare ceartã cu el.
2. Ghedeon le-a rãspuns: „Ce-am
fãcut eu pe lângã voi? Oare nu face
mai mult culesul ciorchinilor rãmaºi
în via lui Efraim decât culesul întregii
vii a lui Abiezer?
3. În mâinile voastre* a dat Dumnezeu
pe cãpeteniile lui Madian: Oreb ºi Zeeb.
Ce-am putut face eu deci pe lângã
voi?” Dupã ce le-a vorbit astfel, li s-a
potolit mânia**.

8

*Cap. 7.24,25. Filp. 2.3. **Prov. 15.1.

Urmãrirea vrãjmaºului dincolo
4. Ghedeon a ajuns la Iordan ºi l-a
trecut, el ºi cei trei sute de oameni
care erau cu el, obosiþi, dar urmãrind
mereu pe vrãjmaº.
5. El a zis celor din* Sucot: „Daþi, vã
rog, câteva pâini poporului care mã
însoþeºte, cãci sunt obosiþi ºi sunt în
urmãrirea lui Zebah ºi Þalmuna, împãraþii Madianului.”
*Gen. 33.17. Ps. 60.6.
6. Cãpeteniile din Sucot au rãspuns:
„Este oare mâna lui Zebah* ºi Þalmuna
în stãpânirea ta, ca sã dãm pâine**
oºtirii tale?”
*1 Împ. 20.11. **1 Sam. 25.11.
7. ªi Ghedeon a zis: „Ei bine! Dupã
ce Domnul va da în mâinile noastre pe
Zebah ºi pe Þalmuna, vã voi scãrpina*
carnea cu spini din pustiu ºi cu
mãrãcini.”
*Vers. 16.
8. De acolo s-a suit la Penuel* ºi a
fãcut celor din Penuel aceeaºi rugãminte. Ei i-au rãspuns cum îi rãspunseserã cei din Sucot. *Gen. 32.30. 1 Împ. 12.25.
9. ªi a zis ºi celor din Penuel: „Când*
mã voi întoarce în pace, voi dãrâma**
turnul acesta.”
*1 Împ. 22.27. **Vers. 17.
10. Zebah ºi Þalmuna erau la Carcor
împreunã cu oºtirea lor de aproape
cincisprezece mii de oameni; toþi cei
ce mai rãmãseserã din toatã* oºtirea
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fiilor rãsãritului: o sutã douãzeci de
mii de oameni care scoteau sabia
*Cap. 7.12.
fuseserã uciºi.
11. Ghedeon s-a suit pe drumul celor
ce locuiesc în corturi, la rãsãrit de
Nobah* ºi de Iogbeha, ºi a bãtut
oºtirea care se credea la adãpost**.
*Num. 32.35,42. **Cap. 18.27. 1 Tes. 5.3.

12. Zebah ºi Þalmuna au luat fuga;
Ghedeon i-a urmãrit, a prins* pe cei
doi împãraþi ai Madianului, Zebah ºi
Þalmuna, ºi a pus pe fugã toatã oºtirea.
*Ps. 83.11.

13. Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors
de la luptã prin suiºul Heres.
14. A prins dintre cei din Sucot un
tânãr pe care l-a întrebat, ºi care i-a
dat în scris numele cãpeteniilor ºi
bãtrânilor din Sucot; erau ºaptezeci ºi
ºapte de bãrbaþi.
15. Apoi a venit la cei din Sucot ºi a
zis: „Iatã pe Zebah ºi Þalmuna pentru
care m-aþi batjocorit*, zicând: „Oare
mâna lui Zebah ºi Þalmuna este în
stãpânirea ta, ca sã dãm pâine oamenilor
tãi obosiþi?”
*Vers. 6.
16. ªi a luat* pe bãtrânii cetãþii ºi a
pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini
*Vers. 7.
din pustiu ºi cu mãrãcini.
17. A dãrâmat* ºi turnul** din Penuel
ºi a ucis pe oamenii cetãþii.
*Vers. 9. **1 Împ. 12.25.
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domni peste voi, ci Domnul* va domni
*1 Sam. 8.7; 10.19; 12.12.
peste voi.”
24. Ghedeon le-a zis: „Am sã vã fac o
rugãminte: daþi-mi fiecare verigile de
nas pe care le-aþi luat ca pradã.” –
Vrãjmaºii aveau verigi de aur, cãci*
erau ismaeliþi. –
*Gen. 25.13; 37.25,28.
25. Ei au zis: „Þi le vom da cu
plãcere.” ªi au întins o manta, pe care
a aruncat fiecare verigile pe care le
prãdase.
26. Greutatea verigilor de aur, pe care
le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie
ºapte sute de sicli de aur, afarã de
luniºoare, de cerceii de aur ºi hainele
de purpurã, pe care le purtau împãraþii
Madianului, ºi afarã de lãnþiºoarele de
la gâtul cãmilelor lor.
27. Ghedeon a fãcut* din ele un efod
ºi l-a pus în cetatea lui, la** Ofra, unde
a ajuns o pricinã de curvie† pentru tot
Israelul; ºi a fost o cursã†† pentru
Ghedeon ºi pentru casa lui.
*Cap. 17.5. **Cap. 6.24. †Ps. 106.39. ††Deut. 7.16.

28. Madianul a fost smerit înaintea
copiilor lui Israel ºi n-a mai ridicat
capul. ªi þara* a avut odihnã patruzeci
de ani, în timpul vieþii lui Ghedeon.
*Cap. 6.31.

29. Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors ºi
a locuit în casa lui.
30. Ghedeon a avut ºaptezeci* de fii,
ieºiþi din el, cãci a avut mai multe
neveste.
*Cap. 9.2,5.
31. Þiitoarea* lui, care era la Sihem,
i-a nãscut de asemenea un fiu, cãruia
*Cap. 9.1.
i-au pus numele Abimelec.
32. Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit
dupã o bãtrâneþe* fericitã; ºi a fost
îngropat în mormântul tatãlui sãu,
Ioas, la Ofra**, care era a familiei lui
Abiezer. *Gen. 25.8. Iov 5.26. **Vers. 27. Cap. 6.24.

18. El a zis lui Zebah ºi lui Þalmuna:
„Cum erau oamenii pe care i-aþi ucis
la Tabor*?” Ei au rãspuns: „Erau ca
tine, fiecare avea înfãþiºarea unui fiu
de împãrat.”
*Cap. 4.6. Ps. 89.12.
19. El a zis: „Erau fraþii mei, fiii
mamei mele. Viu este Domnul cã, dacã
i-aþi fi lãsat cu viaþã, nu v-aº ucide.”
20. ªi a zis lui Ieter, întâiul lui
nãscut: „Scoalã-te ºi ucide-i!” Dar
tânãrul nu ºi-a scos sabia, pentru cã-i
era teamã, cãci era încã un copil.
Israeliþii se închinã iarãºi la idoli
21. Zebah ºi Þalmuna au zis: „Scoalã-te
tu însuþi ºi ucide-ne. Cãci cum e omul, 33. Dupã moartea lui Ghedeon*,
aºa e ºi puterea lui.” ªi Ghedeon s-a copiii lui Israel au început iarãºi sã
sculat ºi a ucis* pe Zebah ºi Þalmuna. curveascã** cu Baalii ºi au luat† pe
A luat apoi luniºoarele de la gâtul Baal-Berit ca dumnezeu al lor.
*Cap. 2.19. **Cap. 2.17. †Cap. 9.4,46.
cãmilelor lor.
*Ps. 83.11.
34. Copiii lui Israel nu* ºi-au adus
aminte de Domnul Dumnezeul lor
Moartea lui Ghedeon
care-i izbãvise din mâna tuturor vrãj22. Bãrbaþii lui Israel au zis lui maºilor care-i înconjurau.
Ghedeon: „Domneºte peste noi, tu ºi
*Ps. 78.11,42; 106.13,21.
fiul tãu, ºi fiul fiului tãu, cãci ne-ai 35. ªi* n-au þinut la casa lui Ierubaal,
izbãvit din mâna lui Madian.”
a lui Ghedeon, dupã tot binele pe
23. Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi care-l fãcuse el lui Israel.
domni peste voi, nici fiii mei nu vor
*Cap. 9.16-18. Ecl. 9.14,15.
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Uneltirea lui Abimelec
cel minunat, ca sã mã duc sã domnesc
1. Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a peste copaci?”
dus la Sihem la fraþii* mamei lui ºi 12. ªi copacii au zis viþei: „Vino, tu,
iatã cum le-a vorbit, atât lor, cât ºi la ºi domneºte peste noi!”
toatã familia casei tatãlui mamei sale: 13. Dar viþa le-a rãspuns: „Sã-mi
*Cap. 8.31. pãrãsesc eu vinul, care înveseleºte* pe
2. „Spuneþi, vã rog, în auzul tuturor Dumnezeu ºi pe oameni, ca sã mã duc
*Ps. 104.15.
locuitorilor din Sihem: „Este mai bine sã domnesc peste copaci?”
pentru voi ca ºaptezeci de oameni, toþi 14. Atunci toþi copacii au zis spinului:
fii ai lui Ierubaal, sã stãpâneascã peste* „Vino, tu, ºi împãrãþeºte peste noi.”
voi sau un singur om sã stãpâneascã 15. ªi spinul a rãspuns copacilor:
peste voi?” ªi aduceþi-vã aminte cã eu „Dacã, în adevãr, vreþi sã mã ungeþi ca
sunt os** din oasele voastre ºi carne din împãrat al vostru, veniþi ºi adãpostiþi-vã
*Cap. 8.30. **Gen. 29.14. sub* umbra mea; altfel, sã iasã un
carnea voastrã.”
3. Fraþii mamei lui au spus toate foc** din spin ºi sã mistuie† cedrii
*Isa. 30.2.
cuvintele acestea pentru el în auzul Libanului.”
4.12. Osea 14.7. **Vers. 20. Num. 21.28. Ezec. 19.14.
tuturor locuitorilor din Sihem, ºi inima Dan.
Împ. 14.9. Ps. 104.16. Isa. 2.13; 37.24. Ezec. 31.3.
lor s-a plecat spre Abimelec; cãci îºi †216.
Acum, oare cu adevãrat ºi cu
ziceau: „El este frate* cu noi.”
toatã curãþia aþi lucrat voi, fãcând
*Gen. 29.15.
4. I-au dat ºaptezeci de sicli de argint, împãrat pe Abimelec? Aþi arãtat voi
pe care i-au ridicat din casa lui Baal- bunãvoinþã faþã de Ierubaal ºi de casa
Berit*. Abimelec a cumpãrat cu ei pe lui? V-aþi purtat voi oare cu el potrivit
–
niºte oameni fãrã cãpãtâi** ºi neastâm- cu slujba* pe care v-a fãcut-o? *Cap.
8.35.
pãraþi, care au mers dupã el.
17. Cãci tatãl meu s-a luptat pentru
*Cap. 8.33. **Cap. 11.3. 2 Cron. 13.7. Prov. 12.11. Fapt. 17.5.
5. A venit în casa tatãlui sãu la Ofra* voi; ºi-a pus viaþa în primejdie ºi v-a
ºi a ucis** pe fraþii sãi, fiii lui Ierubaal, izbãvit din mâna lui Madian;
ºaptezeci de oameni, pe aceeaºi piatrã. 18. ºi voi v-aþi* ridicat împotriva casei
N-a scãpat decât Iotam, cel mai tânãr tatãlui meu, i-aþi ucis fiii, ºaptezeci de
fiu al lui Ierubaal, cãci se ascunsese. oameni, pe aceeaºi piatrã, ºi aþi fãcut
*Cap. 6.24. **2 Împ. 11.1,2. împãrat peste locuitorii din Sihem pe
6. Toþi locuitorii din Sihem ºi toatã Abimelec, fiul roabei lui, pentru cã
*Vers. 5,6.
casa lui Milo s-au strâns laolaltã ºi au este fratele vostru. –
venit de au fãcut împãrat pe Abimelec, 19. Dacã, în adevãr ºi cu toatã curãþia,
v-aþi purtat voi astãzi faþã de Ierubaal
lângã stejarul sãdit în Sihem.
ºi casa lui, bine! Abimelec sã fie
bucuria* voastrã, ºi voi sã fiþi bucuria
Pilda lui Iotam
*Isa. 8.6. Filp. 3.3.
7. Iotam a aflat despre lucrul acesta. lui!
20.
Dacã
nu,
sã
iasã
un
foc* din
S-a dus ºi s-a aºezat pe vârful muntelui
ºi sã mistuie pe locuitorii
Garizim* ºi iatã ce le-a strigat el cu Abimelec
din Sihem ºi casa lui Milo; ºi un foc sã
glas tare:
iasã din locuitorii Sihemului ºi din casa
„Ascultaþi-mã, locuitorii Sihemului, lui Milo ºi sã mistuie pe Abimelec!”
ºi Dumnezeu sã vã asculte!
*Vers. 15,56,57.
*Deut. 11.29; 27.12. Ios. 8.33. Ioan 4.20.
21. Iotam s-a dat în lãturi ºi a luat-o
8. Copacii* au plecat sã ungã un la fugã; s-a dus la Beer*, unde a locuit
împãrat ºi sã-l punã în fruntea lor. departe de fratele sãu Abimelec.
Ei au zis mãslinului: „Împãrãþeºte**
*2 Sam. 20.14.
*2 Împ. 14.9. **Cap. 8.22,23.
peste noi!”
9. Dar mãslinul le-a rãspuns: „Sã-mi
Sfârºitul ruºinos al lui Abimelec
pãrãsesc eu untdelemnul meu, care* îmi 22. Abimelec stãpânise trei ani peste
aduce laude din partea lui Dumnezeu Israel.
ºi a oamenilor, ca sã mã duc sã domnesc 23. Atunci Dumnezeu* a trimis un
*Ps. 104.15. duh rãu între Abimelec ºi locuitorii
peste copaci?”
10. ªi copacii au zis smochinului: Sihemului, ºi locuitorii Sihemului au
„Vino, tu, de împãrãþeºte peste noi!”
fost necredincioºi** lui Abimelec,
11. Dar smochinul le-a rãspuns: „Sã-mi *1 Sam. 16.14; 18.9,10. 1 Împ. 12.15; 22.22. 2 Cron. 10.15;
pãrãsesc eu dulceaþa mea ºi rodul meu 18.19, etc. Isa. 19.2,14. **Isa. 33.1.
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24. pentru ca* ºi cruzimea sãvârºitã
cu cei ºaptezeci de fii ai lui Ierubaal
sã-ºi ia pedeapsa, ºi sângele lor sã cadã
asupra fratelui lor Abimelec, care-i
ucisese, ºi asupra locuitorilor Sihemului,
care-l ajutaserã sã ucidã pe fraþii sãi.
*1 Împ. 2.32. Est. 9.25. Ps. 7.16. Mat. 23.35,36.

25. Locuitorii Sihemului au pus la
pândã împotriva lui, pe vârfurile
munþilor, niºte oameni care jefuiau pe
toþi cei ce treceau pe lângã ei pe drum.
ªi lucrul acesta a fost adus la cunoºtinþa lui Abimelec.
26. Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu
fraþii sãi ºi au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el!
27. Au ieºit la câmp, le-au cules viile,
le-au cãlcat strugurii ºi au început sã
se veseleascã; au intrat în casa* dumnezeului lor, au mâncat ºi au bãut ºi au
*Vers. 4.
blestemat pe Abimelec.
28. ªi Gaal, fiul lui Ebed, zicea:
„Cine* este Abimelec ºi cine este
Sihem, ca sã slujim lui Abimelec? Nu
este el fiul lui Ierubaal ºi nu este Zebul
îngrijitorul lui? Slujiþi bãrbaþilor lui
Hamor**, tatãl lui Sihem; de ce sã
slujim lui Abimelec?
*1 Sam. 25.10. 1 Împ. 12.16. **Gen. 34.2,6.

29. Oh! Dacã* aº fi eu stãpânul acestui
popor, aº rãsturna pe Abimelec.” ªi
despre Abimelec zicea: „Strânge-þi
*2 Sam. 15.4.
oºtirea ºi ieºi!”
30. Zebul, cârmuitorul cetãþii, a auzit
ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, ºi s-a
aprins de mânie.
31. A trimis pe ascuns niºte soli la
Abimelec, ca sã-i spunã: „Iatã, Gaal,
fiul lui Ebed, ºi fraþii lui, au venit la
Sihem ºi au rãsculat cetatea împotriva ta.
32. Acum, pleacã noaptea, tu ºi
poporul care este cu tine, ºi stai la
pândã în câmp.
33. Dimineaþa, la rãsãritul soarelui,
sã te arunci cu nãvalã asupra cetãþii. ªi
când Gaal ºi poporul care este cu el
vor ieºi împotriva ta, sã-i faci ce-þi vor
îngãdui puterile.
34. Abimelec ºi tot poporul care era
cu el au plecat noaptea ºi s-au pus la
pândã lângã Sihem, împãrþiþi în patru
cete.
35. Gaal, fiul lui Ebed, a ieºit ºi a stat
la intrarea porþii cetãþii. Abimelec ºi
tot poporul care era cu el s-au sculat
atunci de la pândã.
36. Gaal a zãrit poporul ºi a zis lui
Zebul: „Iatã un popor care se coboarã
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din vârful munþilor.” Zebul i-a rãspuns:
„Este umbra munþilor pe care-i iei
drept oameni.”
37. Gaal, luând iarãºi cuvântul, a zis:
„Este chiar un popor care se coboarã
de pe înãlþimile þãrii, ºi o ceatã vine pe
drumul Stejarului Ghicitorilor.”
38. Zebul i-a rãspuns: „Unde îþi este
acum gura cu care* ziceai: „Cine este
Abimelec, ca sã-i slujim? Nu este oare
acesta poporul pe care-l dispreþuiai tu?
Mergi acum ºi luptã-te cu el!”
*Vers. 28,29.

39. Gaal a înaintat în fruntea locuitorilor Sihemului ºi s-a luptat cu
Abimelec.
40. Urmãrit de Abimelec, a luat-o la
fugã dinaintea lui, ºi mulþi oameni au
cãzut morþi pânã la intrarea porþii.
41. Abimelec s-a oprit la Aruma. ªi
Zebul a izgonit pe Gaal ºi pe fraþii lui,
care n-au putut sã rãmânã la Sihem.
42. A doua zi, poporul a ieºit la câmp.
Abimelec, cãruia i s-a dat de ºtire,
43. ºi-a luat ceata, a împãrþit-o în trei
pãrþi ºi s-a pus la pândã în câmp.
Vãzând cã poporul ieºea din cetate,
s-a sculat împotriva lor ºi i-a bãtut.
44. Abimelec ºi cetele care erau cu
el au pornit înainte ºi s-au aºezat la
intrarea porþii cetãþii: douã din aceste
cete s-au aruncat asupra tuturor celor
ce erau în câmp ºi i-au bãtut.
45. Abimelec a bãtut cetatea toatã ziua;
a luat-o* ºi a ucis poporul care se afla
în ea. Apoi a dãrâmat** cetatea pânã
în temelie ºi a presãrat sare peste ea.
*Vers. 20. **Deut. 29.23. 1 Împ. 12.25. 2 Împ. 3.25.

46. La auzul acestui lucru, toþi
locuitorii turnului Sihemului s-au dus
în cetãþuia casei dumnezeului* Berit.
*Cap. 8.33.

47. S-a dat de ºtire lui Abimelec cã
toþi locuitorii turnului Sihemului s-au
strâns acolo.
48. Atunci Abimelec s-a suit pe muntele Þalmon*, el ºi tot poporul care era
cu el. A luat o secure în mânã, a tãiat
o ramurã de copac, a luat-o ºi a pus-o pe
umãr. Apoi a zis poporului care era cu
el: „Aþi vãzut ce am fãcut? Grãbiþi-vã
ºi faceþi ºi voi ca mine.”
*Ps. 68.14.
49. ªi au tãiat fiecare câte o ramurã
ºi au mers dupã Abimelec; au aºezat
ramurile lângã cetãþuie ºi i-au dat foc ei
ºi celor ce se aflau în ea. Aºa au pierit
toþi oamenii din turnul Sihemului, în

numãr de aproape o mie, bãrbaþi ºi
femei.
50. Abimelec a pornit împotriva Tebeþului. A împresurat Tebeþul ºi l-a luat.
51. În mijlocul cetãþii era un turn
tare, unde au fugit toþi locuitorii
cetãþii, bãrbaþi ºi femei; au încuiat
uºile dupã ei ºi s-au suit pe acoperiºul
turnului.
52. Abimelec a ajuns pânã la turn; l-a
bãtut ºi s-a apropiat de uºa turnului ca
sã-i punã foc.
53. Atunci o femeie a aruncat* o
piatrã de râºniþã pe capul lui Abimelec
ºi i-a sfãrâmat þeasta capului. *1 Sam. 11.21.
54. Îndatã el* a chemat pe tânãrul
care-i purta armele ºi i-a zis: „Scoate-þi
sabia ºi omoarã-mã, ca sã nu se
zicã de mine: „L-a omorât o femeie.”
Tânãrul l-a strãpuns cu sabia ºi a murit.
*1 Sam. 31.4.
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ºi Astarteilor, dumnezeilor† Siriei,
dumnezeilor Sidonului††, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor
lui Amon ºi dumnezeilor filistenilor,
ºi au pãrãsit pe Domnul ºi nu I-au mai
slujit.
*Cap. 2.11; 3.7; 4.1; 6.1; 13.1.
**Cap. 2.13. †Cap. 2.12. ††1 Împ. 11.33. Ps. 106.36.

7. Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel ºi i-a vândut* în
mâinile filistenilor ºi în mâinile fiilor
*Cap. 2.14. 1 Sam. 12.9.
lui Amon.
8. Ei au apãsat ºi au asuprit pe copiii
lui Israel în vremea aceea optsprezece
ani, ºi anume: pe toþi copiii lui Israel
care erau de cealaltã parte a Iordanului,
în þara amoriþilor, în Galaad.
9. Fiii lui Amon au trecut Iordanul
ca sã se batã ºi împotriva lui Iuda,
împotriva lui Beniamin ºi împotriva
casei lui Efraim. ªi Israel era într-o
mare strâmtorare.
10. Copiii* lui Israel au strigat
cãtre Domnul ºi au zis: „Am pãcãtuit
împotriva Ta, cãci am pãrãsit pe Dumnezeul nostru ºi am slujit Baalilor.”

55. Când au vãzut bãrbaþii lui Israel
cã Abimelec a murit, au plecat fiecare
acasã.
56. Astfel* a fãcut Dumnezeu sã cadã
asupra lui Abimelec rãul pe care-l
*1 Sam. 12.10.
fãcuse tatãlui sãu, ucigând pe cei 11. Domnul a zis copiilor lui Israel:
ºaptezeci de fraþi ai lui;
„Nu v-am izbãvit* Eu de egipteni, de
*Vers. 24. Iov 31.3. Ps. 94.23. Prov. 5.22.
57. ºi Dumnezeu a fãcut sã cadã amoriþi**, de fiii lui Amon† ºi de
*Exod 14.30.
asupra capului oamenilor din Sihem filisteni††?
tot rãul pe care-l fãcuserã. Astfel s-a **Num. 21.21,24,25. †Cap. 3.12,13. ††Cap. 3.31.
împlinit faþã de ei blestemul* lui Iotam, 12. ªi când v-au apãsat* sidoniþii**,
Amalec† ºi Maon, ºi aþi strigat cãtre
fiul lui Ierubaal.
*Vers. 20.
Mine, nu v-am izbãvit Eu din mâinile
*Ps. 106.42,43. **Cap. 5.19. †Cap. 6.3.
lor?
Tola ºi Iair, judecãtori în Israel
13. Dar voi M-aþi pãrãsit* ºi aþi slujit
1. Dupã Abimelec, s-a sculat* altor dumnezei. De aceea, nu vã voi
Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, mai izbãvi.
*Deut. 32.15. Ier. 2.13.
bãrbat din Isahar, ca sã izbãveascã pe 14. Duceþi-vã ºi chemaþi* pe dumnezeii
Israel; el locuia la ªamir, în muntele pe care i-aþi ales; ei sã vã izbãveascã
lui Efraim.
*Cap. 2.16.
în vremea strâmtorãrii voastre!”
2. Tola a fost judecãtor în Israel
*Deut. 32.37,38. 2 Împ. 3.13. Ier. 2.28.
douãzeci ºi trei de ani; apoi a murit ºi 15. Copiii lui Israel au zis Domnului:
a fost îngropat la ªamir.
„Am pãcãtuit, fã-ne* ce-Þi va plãcea.
3. Dupã el, s-a sculat Iair, galaaditul,
care a fost judecãtor în Israel douãzeci Numai izbãveºte-ne astãzi!”
*1 Sam. 3.18. 2 Sam. 15.26.
ºi doi de ani.
16.
ªi
au*
scos
dumnezeii
strãini din
4. El avea treizeci de fii, care cãlãreau
pe treizeci* de mânji de mãgari ºi mijlocul lor ºi au slujit Domnului. El
stãpâneau treizeci de cetãþi, numite** S-a îndurat** de suferinþele lui Israel.
*2 Cron. 7.14; 15.8. Ier. 18.7,8. **Ps. 106.44,45. Isa. 63.8.
ºi azi cetãþile lui Iair ºi aºezate în þara
17. Fiii lui Amon s-au strâns ºi au
Galaadului.
*Cap. 5.10; 12.14. **Deut. 3.14.
5. ªi Iair a murit ºi a fost îngropat la tãbãrât în Galaad, ºi copiii lui Israel
s-au strâns ºi au tãbãrât la* Miþpa.
Camon.
*Gen. 31.49. Cap. 11.11,29.
Filistenii ºi amoniþii apasã pe Israel
18. Poporul ºi cãpeteniile Galaadului
6. Copiii* lui Israel au fãcut iarãºi ce ºi-au zis unul altuia: „Cine este omul
nu plãcea Domnului; au** slujit Baalilor care va începe lupta împotriva fiilor

10

274

JUDECÃTORII 10, 11

JUDECÃTORII 11, 12

lui Amon? El va* fi cãpetenia tuturor 13. Împãratul fiilor lui Amon a rãslocuitorilor Galaadului.”
puns solilor lui Iefta: „Pentru cã* Israel,
*Cap. 11.8,11. când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe
þara mea, de la Arnon pânã la Iaboc**
Iefta, judecãtor în Israel
ºi Iordan. Dã-mi-o înapoi acum de
1. Iefta*, galaaditul, era un om bunãvoie.”
*Num. 21.24-26. **Gen. 32.22.
viteaz**. El era fiul unei curve. 14. Iefta a trimis iarãºi soli împãratului
Galaad nãscuse pe Iefta.
fiilor lui Amon,
*Evr. 11.32. **Cap. 6.12. 2 Împ. 5.1.
2. Nevasta lui Galaad i-a nãscut fii, 15. ca sã-i spunã: „Aºa vorbeºte Iefta:
care, fãcându-se mari, au izgonit pe „Israel* n-a pus mâna pe þara Moabului,
Iefta ºi i-au zis: „Tu nu vei avea nici pe þara fiilor lui Amon. *Deut. 2.9,19.
moºtenire în casa tatãlui nostru, cãci 16. Cãci, când s-a suit Israel din
Egipt, a mers* în pustiu pânã la Marea
eºti fiul unei alte femei.”
3. ªi Iefta a fugit de la fraþii lui ºi a Roºie ºi a ajuns la Cades**.
*Num. 14.25. Deut. 1.40. Ios. 5.6. **Num. 13.26; 20.1.
locuit în þara Tob. Niºte oameni* fãrã Deut.
1.46.
cãpãtâi s-au strâns la Iefta ºi fãceau 17. Atunci Israel a trimis* soli
plimbãri cu el.
*Cap. 9.4. 1 Sam. 22.2.
împãratului Edomului, ca sã-i spunã:
4. Dupã câtva timp, fiii lui Amon au „Lasã-mã sã trec prin þara ta.” Dar**
pornit cu rãzboi împotriva lui Israel.
împãratul Edomului n-a voit. A trimis
5. ªi pe când fiii lui Amon fãceau ºi la împãratul Moabului, ºi nici el n-a
rãzboi cu Israel, bãtrânii Galaadului
a rãmas la† Cades.
s-au dus sã caute pe Iefta din þara Tob. vrut. ªi Israel
*Num. 20.14. **Num. 20.18,21. †Num. 20.1.
6. Ei au zis lui Iefta: „Vino de fii 18. Apoi a mers prin pustiu, a ocolit*
cãpetenia noastrã, ºi sã batem pe fiii þara Edomului ºi þara Moabului ºi a
lui Amon.”
venit** la rãsãritul þãrii Moabului; au
7. Iefta a rãspuns bãtrânilor Galaa- tãbãrât† dincolo de Arnon, fãrã sã intre
dului: „Nu m-aþi* urât voi ºi nu m-aþi pe þinutul Moabului, cãci Arnonul era
izgonit voi din casa tatãlui meu? Pentru hotarul Moabului.
ce veniþi la mine acum când sunteþi în *Num. 21.4. Deut. 2.1-8. **Num. 21.11. †Num. 21.13; 22.36.
strâmtorare?”
*Gen. 26.27.
19. Israel a trimis* soli lui Sihon,
8. Bãtrânii* Galaadului au zis lui Iefta: împãratul amoriþilor, împãratul Hes„Ne întoarcem** la tine acum, ca sã bonului.
mergi cu noi, sã baþi pe fiii lui Amon ªi Israel i-a zis: „Lasã-mã sã trec prin**
ºi sã fii cãpetenia† noastrã, cãpetenia þara ta pânã la locul spre care mergem.”
tuturor locuitorilor Galaadului.”
*Num. 21.21. Deut. 2.26. **Num. 21.22. Deut. 2.27.
*Cap. 10.18. **Luca 17.4. †Cap. 10.18.
20. Dar Sihon* n-a avut încredere în
9. Iefta a rãspuns bãtrânilor Galaa- Israel, ca sã-l lase sã treacã pe þinutul
dului: „Dacã mã aduceþi înapoi ca sã lui; ºi-a strâns tot poporul, a tãbãrât la
bat pe fiii lui Amon ºi dacã Domnul îi Iahaþ ºi a luptat împotriva lui Israel.
va da înaintea mea, voi fi eu oare
*Num. 21.23. Deut. 2.32.
cãpetenia voastrã?”
21. Domnul Dumnezeul lui Israel a
10. Bãtrânii Galaadului au zis lui Iefta: dat pe Sihon ºi pe tot poporul lui în
„Domnul* sã ne audã ºi sã judece dacã mâinile lui Israel care i-a bãtut*. Israel
nu vom face ce spui.”
*Ier. 42.5. a pus mâna pe toatã þara amoriþilor
11. ªi Iefta a pornit cu bãtrânii care erau aºezaþi în þara aceasta.
Galaadului. Poporul l-a pus în fruntea
*Num. 21.24,25. Deut. 2.33,34.
lui ºi l-a aºezat cãpetenie*, ºi Iefta a 22. Au pus mâna pe tot þinutul
spus din nou înaintea** Domnului, la amoriþilor*, de la Arnon pânã la
Miþpa, toate cuvintele pe care le rostise. Iaboc, ºi de la pustiu pânã la Iordan.
*Vers. 8. **Cap. 10.17; 20.1. 1 Sam. 10.17; 11.15.

tot ce ne-a dat în stãpânire Domnul** o** juruinþã Domnului ºi n-o pot†
Dumnezeul nostru, înaintea noastrã, întoarce.”
*Gen. 37.29,34. **Ecl. 5.2. †Num. 30.2. Ps. 15.4. Ecl. 5.4,5.
noi sã nu stãpânim?!
*Num. 21.29.
1 Împ. 11.7. Ier. 48.7. **Deut. 9.4,5; 18.12. Ios. 3.10.
36. Ea i-a zis: „Tatã, ai fãcut o juruinþã
25. Eºti tu mai bun decât Balac*, fiul Domnului, fã-mi* potrivit cu ceea
lui Þipor, împãratul Moabului? S-a ce þi-a ieºit din gurã, acum când**
certat el cu Israel sau a fãcut el rãzboi Domnul te-a rãzbunat pe vrãjmaºii tãi,
*Num. 22.2. Ios. 24.9. pe fiii lui Amon.” *Num. 30.2. **2 Sam. 18.19,31.
împotriva lui?
26. Iatã cã sunt trei sute de ani de 37. ªi ea a zis tatãlui sãu: „Atât
când locuieºte Israel la Hesbon* ºi în îngãduie-mi: lasã-mã slobodã douã
satele din jurul lui, la Aroer** ºi în luni, ca sã mã duc sã mã cobor în
satele din jurul lui ºi în toate cetãþile munþi ºi sã-mi plâng fecioria cu
care sunt pe malul Arnonului: pentru tovarãºele mele.”
ce nu i le-aþi luat în tot timpul acesta? 38. El a rãspuns: „Du-te!” ªi a lãsat-o
*Num. 21.25. **Deut. 2.36. slobodã douã luni. Ea s-a dus cu
27. Eu nu te-am supãrat deloc, ºi rãu tovarãºele ei ºi ºi-a plâns fecioria pe
te-ai purtat cu mine, fãcându-mi rãz- munþi.
boi. Domnul sã judece* lucrul acesta. 39. Dupã cele douã luni, s-a întors la
El sã fie astãzi judecãtor** între fiii tatãl ei, ºi el a împlinit* cu ea juruinþa
pe care o fãcuse. Ea nu cunoscuse
lui Israel ºi fiii lui Amon.”
împreunarea cu bãrbat. De atunci s-a
*Gen. 18.25. **Gen. 16.5; 31.53. 1 Sam. 24.12,15.
28. Împãratul fiilor lui Amon n-a fãcut în Israel obiceiul
*Vers. 31. 1 Sam. 1.22,24; 2.18.
ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta 40. ca, în toþi anii, fetele lui Israel se
sã i le spunã.
duc sã prãznuiascã pe fiica lui Iefta,
galaaditul, patru zile pe an.
Fiica lui Iefta
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*Deut. 2.36.

23. ªi acum, când Domnul Dumnezeul
Înfrângerea amoniþilor
lui Israel a izgonit pe amoriþi dinaintea
12. Iefta a trimis soli împãratului poporului Sãu, Israel, tu sã le
fiilor lui Amon, ca sã-i spunã: „Ce ai stãpâneºti þara?
cu mine de vii împotriva mea sã faci 24. Oare ce-þi dã în stãpânire dumnezeul tãu, Chemoº*, nu vei stãpâni? ªi
rãzboi împotriva þãrii mele?”

29. Duhul* Domnului a venit peste
Iefta. Iefta a strãbãtut Galaadul ºi
Manase; a trecut la Miþpe, în Galaad; ºi
din Miþpe, din Galaad, a pornit împo*Cap. 3.10.
triva fiilor lui Amon.
30. Iefta a fãcut o juruinþã* Domnului
ºi a zis: „Dacã vei da în mâinile mele
*Gen. 28.20. 1 Sam. 1.11.
pe fiii lui Amon,
31. oricine va ieºi pe porþile casei
mele înaintea mea, la întoarcerea mea
fericitã de la fiii lui Amon, va* fi
închinat Domnului ºi-l voi** aduce ca
ardere de tot.”
*Lev. 27.2,3, etc.
1 Sam. 1.11,28; 2.18. **Lev. 27.11,12. Ps. 66.13.

32. Iefta a pornit împotriva fiilor lui
Amon, ºi Domnul i-a dat în mâinile lui.
33. Le-a pricinuit o foarte mare
înfrângere, de la Aroer pânã spre*
Minit, loc care cuprindea douãzeci de
cetãþi, ºi pânã la Abel-Cheramim. ªi
fiii lui Amon au fost smeriþi înaintea
*Ezec. 27.17.
copiilor lui Israel.
34. Iefta s-a întors acasã la Miþpa*. ªi
iatã cã fiica sa** i-a ieºit înainte cu
timpane ºi jocuri. Ea era singurul lui
copil; n-avea fii ºi nici altã fatã.

*Vers. 11. Cap. 10.17. **Exod 15.20. 1 Sam. 18.6. Ps. 68.25.
Ier. 31.4.

35. Cum a vãzut-o, el ºi-a rupt*
hainele ºi a zis: „Ah! fata mea! Adânc
mã loveºti ºi mã tulburi! Am fãcut
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Rãzboiul dintre efraimiþi ºi galaadiþi
1. Bãrbaþii* lui Efraim s-au strâns,
au pornit spre miazãnoapte ºi au
zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus sã
baþi pe fiii lui Amon, fãrã sã ne fi
chemat ºi pe noi sã mergem cu tine?
Vrem sã-þi dãm foc casei ºi sã te
*Cap. 8.1.
ardem împreunã cu ea.”
2. Iefta le-a rãspuns: „Eu ºi poporul
meu am avut mari certuri cu fiii lui
Amon; ºi când v-am chemat, nu m-aþi
scãpat din mâinile lor.
3. Vãzând cã nu-mi vii în ajutor,
mi-am pus viaþa* în joc ºi am pornit
împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a
dat în mâinile mele. Pentru ce vã suiþi,
dar, azi împotriva mea ca sã-mi faceþi
rãzboi?” *1 Sam. 19.5; 28.21. Iov 13.14. Ps. 119.109.
4. Iefta a strâns pe toþi bãrbaþii Galaadului ºi a început lupta cu Efraim.
Bãrbaþii Galaadului au bãtut pe Efraim,
pentru cã efraimiþii ziceau: „Sunteþi
niºte fugari* ai lui Efraim! Galaadul
este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul
*1 Sam. 25.10. Ps. 78.9.
lui Manase!”
5. Galaadiþii au pus mâna pe vadurile*
Iordanului dinspre Efraim. ªi când unul
din fugarii lui Efraim zicea: „Lasã-mã
sã trec!”, bãrbaþii Galaadului îl întrebau:
„Eºti efraimit?” Dacã rãspundea: „Nu”,

12

*Ios. 22.11. Cap. 3.28; 7.24.
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6. atunci îi ziceau: „Ei bine, zi:
ªibolet.” ªi el zicea: „Sibolet”, cãci nu
putea sã-l spunã bine. Atunci bãrbaþii
Galaadului îl apucau ºi-l înjunghiau
lângã vadurile Iordanului. Astfel au
pierit în vremea aceea patruzeci ºi
douã de mii de bãrbaþi din Efraim.
7. Iefta a fost judecãtor în Israel zece
ani; apoi Iefta, galaaditul, a murit ºi a
fost îngropat într-una din cetãþile
Galaadului.

5. Cãci vei rãmâne însãrcinatã ºi vei
naºte un fiu. Briciul* nu va trece peste
capul lui, pentru cã acest copil va fi
închinat** lui Dumnezeu din pântecele
mamei lui; ºi el va începe sã† izbãveascã
pe Israel din mâna filistenilor.”
*Num. 6.5. 1 Sam. 1.11. **Num. 6.2. †1 Sam. 7.13.
2 Sam. 8.1. 1 Cron. 18.1.

6. Femeia s-a dus ºi a spus bãrbatului
ei: „Un om* al lui Dumnezeu a venit la
mine ºi avea înfãþiºarea** unui Înger al
lui Dumnezeu, o înfãþiºare înfricoºatã.
Ibþan, Elon, Abdon
Nu L-am întrebat† de unde este ºi nici
8. Dupã el, a fost judecãtor în Israel nu mi-a spus care-I este numele.
*Deut. 33.1. 1 Sam. 2.27; 9.6. 1 Împ. 17.24. **Mat. 28.3.
Ibþan din Betleem.
Luca 9.29. Fapt. 6.15. †Vers. 17,18.
9. El a avut treizeci de fii, a mãritat 7. Dar mi-a zis: „Tu vei rãmâne însãrtreizeci de fete în afarã ºi a adus cinatã ºi vei naºte un fiu; ºi acum sã nu
pentru fiii lui treizeci de fete de afarã. bei nici vin, nici bãuturã tare ºi sã nu
El a fost judecãtor în Israel ºapte ani; mãnânci nimic necurat, pentru cã acest
10. apoi Ibþan a murit ºi a fost copil va fi închinat lui Dumnezeu din
îngropat în Betleem.
pântecele maicii lui, pânã în ziua
11. Dupã el a fost judecãtor în Israel morþii lui.”
Elon din Zabulon. El a fost judecãtor
în Israel zece ani;
Îngerul Se aratã din nou
12. apoi Elon din Zabulon a murit ºi
8.
Manoah
a fãcut Domnului urmãa fost îngropat la Aialon, în þara lui
toarea rugãciune: „Doamne, Te rog,
Zabulon.
13. Dupã el, a fost judecãtor în Israel sã mai vinã o datã la noi omul lui
Dumnezeu pe care L-ai trimis ºi sã ne
Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul.
14. El a avut patruzeci de fii ºi înveþe ce sã facem pentru copilul care
treizeci de nepoþi, care cãlãreau* pe se va naºte!”
ºaptezeci de mânji de mãgari. El a fost 9. Dumnezeu a ascultat rugãciunea
lui Manoah, ºi Îngerul lui Dumnezeu a
judecãtor în Israel opt ani;
*Cap. 5.10; 10.4. venit iarãºi la femeie. Ea ºedea într-un
15. apoi Abdon, fiul lui Hilel, pirato- ogor, ºi Manoah, bãrbatul ei, nu era cu ea.
nitul, a murit ºi a fost îngropat la 10. Ea a alergat repede sã dea de
Piraton, în þara lui Efraim, pe muntele* veste bãrbatului ei ºi i-a zis: „Iatã cã
amaleciþilor.
*Cap. 3.13,27; 5.14. omul care venise în cealaltã zi la
mine, mi S-a arãtat iarãºi.”
11. Manoah s-a sculat, a mers dupã
Vestirea naºterii lui Samson
nevasta sa, s-a dus la omul acela ºi
1. Copiii lui Israel au fãcut iarãºi* I-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?”
ce nu plãcea Domnului; ºi Domnul El a rãspuns: „Eu.”
i-a dat în mâinile** filistenilor, timp 12. Manoah a zis: „Acum, dacã se va
de patruzeci de ani.
împlini cuvântul Tãu, ce va trebui sã
*Cap. 2.11; 3.7; 4.1; 6.1; 10.6. **1 Sam. 12.9.
2. Era un om în Þorea*, din familia pãzim cu privire la copil ºi ce va fi de
daniþilor, care se chema Manoah. fãcut?”
13. Îngerul Domnului a rãspuns lui
Nevasta sa era stearpã ºi nu nãºtea.
*Ios. 19.41. Manoah: „Femeia sã se fereascã de tot
3. Îngerul* Domnului S-a arãtat femeii ce i-am spus.
ºi i-a zis: „Iatã cã tu eºti stearpã ºi n-ai 14. Sã nu guste nici un rod din viþã,
copii; dar vei rãmâne însãrcinatã ºi vei sã nu bea nici vin*, nici bãuturã tare
naºte un fiu.
*Cap. 6.12. Luca 1.11,13,28,31. ºi sã nu mãnânce nimic necurat; sã
4. Acum ia bine seama sã nu bei* pãzeascã tot ce i-am poruncit.” *Vers. 4.
nici vin, nici bãuturã tare ºi sã nu 15. Manoah a zis Îngerului Domnului:
„Îngãduie-mi sã Te opresc* ºi sã-Þi
mãnânci nimic necurat.
*Gen. 18.5. Cap. 6.18.
*Num. 6.2,3. Vers. 14. Luca 1.15. pregãtesc un ied.”
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16. Îngerul Domnului a rãspuns lui
Manoah: „Chiar dacã M-ai opri, n-aº
mânca din bucatele tale; dar dacã vrei
sã aduci o ardere de tot, s-o aduci
Domnului.” Manoah nu ºtia cã este
Îngerul Domnului.
17. ªi Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Þi este numele, ca sã-Þi
aducem slavã, când se va împlini
cuvântul Tãu?”
18. Îngerul Domnului i-a rãspuns:
„Pentru ce* Îmi ceri Numele? El este
minunat.”
*Gen. 32.29.
19. Manoah a luat iedul ºi darul de
mâncare ºi a adus* jertfã Domnului pe
stâncã. S-a fãcut o minune, în timp ce
Manoah ºi nevasta sa priveau. *Cap. 6.19,20.
20. Pe când flacãra se suia de pe altar
spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în
flacãra altarului. Vãzând lucrul acesta,
Manoah ºi nevasta sa au cãzut* cu faþa
la pãmânt.
*Lev. 9.24. 1 Cron. 21.16. Ezec. 1.28. Mat. 17.6.

21. Îngerul Domnului nu S-a mai
arãtat lui Manoah ºi nevestei lui.
Atunci* Manoah a înþeles cã este
Îngerul Domnului
*Cap. 6.22.
22. ºi a zis nevestei sale: „Vom
muri*, cãci am vãzut pe Dumnezeu.”
*Gen. 32.30. Exod 33.20. Deut. 5.26. Cap. 6.22.

23. Nevasta sa i-a rãspuns: „Dacã ar
fi vrut Domnul sã ne omoare, n-ar fi
primit din mâinile noastre arderea de
tot ºi darul de mâncare, nu ne-ar fi
arãtat toate acestea ºi nu ne-ar fi fãcut
sã auzim acum asemenea lucruri.”
Naºterea lui Samson
24. Femeia a nãscut un fiu ºi i-a pus
numele Samson*. Copilul** a crescut,
ºi Domnul l-a binecuvântat.
*Evr. 11.32. **1 Sam. 3.19. Luca 1.80; 2.52.

25. ªi Duhul* Domnului a început sã-l
miºte la Mahane-Dan, între** Þorea ºi
Eºtaol.
*Cap. 3.10. 1 Sam. 11.6. Mat. 4.1. **Ios. 15.33. Cap. 18.11.

277

tãi ºi în tot poporul nostru, de te duci
sã-þi iei nevastã de la filisteni, care
sunt netãiaþi** împrejur?” ªi Samson
a zis tatãlui sãu: „Ia-mi-o, cãci îmi
place.”
*Gen. 24.3,4. **Gen. 34.14. Exod 34.16. Deut. 7.3.

4. Tatãl sãu ºi mama sa nu ºtiau cã
lucrul acesta venea de la* Domnul:
cãci Samson cãuta un prilej de ceartã
din partea filistenilor. În vremea aceea
filistenii stãpâneau** peste Israel.
*Ios. 11.20. 1 Împ. 12.15. 2 Împ. 6.33. 2 Cron. 10.15; 22.7;
25.20. **Cap. 13.1. Deut. 28.48.

5. Samson s-a coborât împreunã cu
tatãl sãu ºi cu mama sa la Timna. Când
au ajuns la viile din Timna, iatã cã i-a
ieºit înainte un leu tânãr mugind.
6. Duhul* Domnului a venit peste
Samson; ºi, fãrã sã aibã ceva în mânã,
Samson a sfâºiat pe leu cum se sfâºie
un ied. N-a spus tatãlui sãu ºi mamei
sale ce fãcuse.
*Cap. 3.10; 13.25. 1 Sam. 11.6.
7. S-a coborât ºi a vorbit cu femeia
aceea, ºi ea i-a plãcut.
8. Dupã câtva timp, s-a dus iarãºi la
Timna ca s-o ia ºi s-a abãtut sã vadã
hoitul leului. ªi iatã cã în trupul leului
era un roi de albine ºi miere.
9. A luat mierea în mânã ºi a mâncat-o
pe drum; ºi când a ajuns la tatãl sãu
ºi la mama sa, le-a dat ºi au mâncat ºi
ei din ea. Dar nu le-a spus cã luase
mierea aceasta din trupul leului.
Cãsãtoria lui Samson ºi ghicitorile
10. Tatãl lui Samson s-a coborât la
femeia aceea. ªi acolo Samson a fãcut
un ospãþ, cãci aºa fãceau tinerii.
11. Cum l-au vãzut, au poftit treizeci
de tovarãºi care au stat împreunã cu
el.
12. Samson le-a zis: „Am sã vã spun
o ghicitoare*. Dacã mi-o veþi ghici în
cele ºapte** zile ale ospãþului ºi dacã
o veþi dezlega, vã voi da treizeci de
cãmãºi ºi treizeci de haine† de schimb.

*1 Împ. 10.1. Ezec. 17.2. Luca 14.7. **Gen. 29.27.
Lupta lui Samson cu leul
†Gen. 45.22. 2 Împ. 5.22.
1. Samson s-a coborât la Timna* 13. Dar dacã n-o veþi ghici, sã-mi
ºi a vãzut** acolo o femeie din
daþi voi treizeci de cãmãºi ºi treizeci
fetele filistenilor.
*Gen. 38.13. Ios. 15.10. **Gen. 34.2. de haine de schimb.” Ei i-au zis:
2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul „Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.”
acesta tatãlui sãu ºi mamei sale ºi a 14. ªi el le-a zis:
zis: „Am vãzut la Timna o femeie din „Din cel ce mãnâncã a ieºit ce se
fetele filistenilor; luaþi-mi-o acum* de mãnâncã,
*Gen. 21.21; 34.4.
nevastã.”
ªi din cel tare a ieºit dulceaþã.”
3. Tatãl sãu ºi mama sa i-au zis: „Nu 15. Trei zile, n-au putut dezlega
este nici o femeie între fetele fraþilor* ghicitoarea. În ziua a ºaptea, au zis
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grâul care era în picioare, ba încã ºi
grãdinile de mãslini.
6. Filistenii au zis: „Cine a fãcut lucrul
acesta?” Li s-a rãspuns: „Samson, ginerele timneanului, pentru cã acesta i-a
luat nevasta ºi a dat-o tovarãºului lui.”
ªi* filistenii s-au suit ºi au ars-o pe ea
ºi pe tatãl ei.
*Cap. 14.15.
7. Samson le-a zis: „Aºa faceþi? Nu
voi înceta decât dupã ce mã voi rãzbuna
pe voi.”
8. I-a bãtut aspru, pe spate ºi pe
*Cap. 16.15. pântece; apoi s-a coborât ºi a locuit în
17. Ea a plâns lângã el tot timpul crãpãtura stâncii Etam.
celor ºapte zile cât a þinut ospãþul; ºi
în ziua a ºaptea, i-a dezlegat-o, cãci îl
Samson ucide o mie de filisteni
necãjea. ªi ea a dat copiilor poporului
9.
Atunci
filistenii au pornit, au tãbãrât
ei dezlegarea ghicitorii.
18. Oamenii din cetate au zis lui în Iuda ºi s-au întins pânã la* Lehi.
*Vers. 19.
Samson în ziua a ºaptea, înainte de 10. Bãrbaþii din Iuda au zis: „Pentru
apusul soarelui: „Ce este mai dulce ce v-aþi suit împotriva noastrã?” Ei au
decât mierea ºi ce este mai tare decât rãspuns: „Ne-am suit sã legãm pe
leul?” ªi el le-a zis:
Samson, ca sã-i facem aºa cum ne-a
„Dacã n-aþi fi arat cu juncana mea,
fãcut el nouã.”
Nu mi-aþi fi dezlegat ghicitoarea.”
19. Duhul Domnului a venit* peste 11. Atunci trei mii de bãrbaþi din
el, ºi s-a coborât la Ascalon. Acolo a Iuda s-au coborât la crãpãtura stâncii
ucis treizeci de oameni, le-a luat Etam ºi au zis lui Samson: „Nu ºtii cã
hainele ºi a dat hainele de schimb filistenii stãpânesc* peste noi? Ce ne-ai
celor ce dezlegaserã ghicitoarea. Era fãcut deci?” El le-a rãspuns: „Le-am
mie.”
aprins de mânie ºi s-a suit la casa fãcut aºa cum mi-au fãcut ºi ei *Cap.
14.4.
*Cap. 3.10; 13.25.
tatãlui sãu.
20. Nevasta sa a* fost datã unuia din 12. Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât sã
tovarãºii lui, cu care era prieten** el. te legãm, ca sã te dãm în mâinile filis*Cap. 15.2. **Ioan 3.29. tenilor.” Samson le-a zis: „Juraþi-mi
cã nu mã veþi omorî.”
Stricãciunea fãcutã holdelor filistenilor
13. Ei i-au rãspuns: „Nu; vrem numai
cu vulpile
sã te legãm ºi sã te dãm în mâinile lor,
1. Dupã câtva timp, pe vremea dar nu te vom omorî.” ªi l-au legat cu
seceratului grâului, Samson s-a douã funii noi ºi l-au scos din stâncã.
dus sã-ºi vadã nevasta ºi i-a dus un ied. 14. Când a ajuns la Lehi, filistenii au
El a zis: „Vreau sã intru la nevasta mea început sã strige de bucurie înaintea
lui. Atunci Duhul* Domnului a venit
în odaia ei.”
2. Dar tatãl nevestei nu i-a îngãduit peste el. Funiile pe care le avea la
sã intre. „Am crezut cã o* urãºti”, a braþe s-au fãcut ca niºte fire de in ars
zis el, „ºi am dat-o tovarãºului tãu. Nu în foc, ºi legãturile i-au cãzut de pe
este sora sa cea tânãrã mai frumoasã mâini.
*Cap. 3.10; 14.6.
ca ea? Ia-o, dar, în locul ei.” *Cap. 14.20. 15. El a gãsit o falcã de mãgar neuscatã
3. Samson le-a zis: „De data aceasta încã, a întins mâna ºi a luat-o ºi a ucis*
nu voi fi vinovat faþã de filisteni, dacã cu ea o mie de oameni.
*Lev. 26.8. Ios. 23.10. Cap. 3.31.
le voi face rãu.”
4. Samson a plecat. A prins trei sute 16. ªi Samson a zis:
de vulpi ºi a luat niºte fãclii; apoi a „Cu o falcã de mãgar, o grãmadã,
legat vulpile coadã de coadã ºi a pus câte douã grãmezi;
o fãclie între cele douã cozi, la mijloc. Cu o falcã de mãgar am ucis o mie de
5. A aprins fãcliile, a dat drumul vul- oameni.”
pilor în grânele filistenilor ºi a aprins 17. Dupã ce a isprãvit de vorbit, a
astfel atât stogurile de snopi, cât ºi aruncat falca din mânã. ªi locul acela
nevestei lui Samson: „Înduplecã* pe
bãrbatul tãu sã ne dezlege ghicitoarea;
altfel, te vom arde**, pe tine ºi casa
tatãlui tãu. Ne-aþi adunat aici ca sã ne
jefuiþi, nu-i aºa?”
*Cap. 16.5 **Cap. 15.6.
16. Nevasta lui Samson plângea
lângã el ºi zicea: „Tu n-ai* decât urã
pentru mine ºi nu mã iubeºti; ai spus o
ghicitoare copiilor poporului meu, ºi
nu mi-ai dezlegat-o!” ªi el i-a rãspuns:
„N-am dezlegat-o nici tatãlui meu,
nici mamei mele: sã þi-o dezleg þie?”
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s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea
fãlcii).
Samson bea apã din stâncã
18. Fiindu-i foarte sete, a strigat cãtre
Domnul ºi a zis: „Tu ai îngãduit*, prin
mâna robului Tãu, aceastã mare
izbãvire; ºi acum sã mor de sete ºi sã
cad în mâinile celor netãiaþi împrejur?”
*Ps. 3.7.
19. Dumnezeu a despicat crãpãtura
stâncii din Lehi, ºi a ieºit apã din ea.
Samson a bãut, duhul i s-a* întremat ºi
s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul
acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigã);
el este ºi astãzi la Lehi. *Gen. 45.27. Isa. 40.29.
20. Samson a fost douãzeci de ani
judecãtor în Israel, pe vremea filistenilor*.
*Cap. 13.1.
Dalila
1. Samson a plecat la Gaza;
acolo a vãzut o curvã ºi a intrat
la ea.
2. S-a spus oamenilor din Gaza:
„Samson a venit aici.” ªi l-au înconjurat* ºi au pândit toatã noaptea la
poarta cetãþii. Au stat liniºtiþi toatã
noaptea ºi au zis: „Când se va lumina
de ziuã, îl vom omorî.”

16

*1 Sam. 23.26. Ps. 118.10-12. Fapt. 9.24.

3. Samson a rãmas culcat pânã la
miezul nopþii. Pe la miezul nopþii, s-a
sculat ºi a apucat porþile cetãþii cu
amândoi stâlpii, le-a scos împreunã
cu zãvorul, le-a pus pe umeri ºi le-a
dus pe vârful muntelui din faþa Hebronului.
4. Dupã aceea, a iubit pe o femeie în
valea Sorec. Ea se numea Dalila.
5. Domnitorii filistenilor s-au suit la
ea ºi i-au zis: „Înduplecã-l* ºi aflã de
unde-i vine puterea lui cea mare ºi
cum am putea sã-l biruim, ca sã-l legãm
ºi sã-l slãbim, ºi-þi vom da fiecare câte
o mie o sutã de sicli de argint.”
*Cap. 14.15. Prov. 2.16-19; 5.3-11; 6.24-26; 7.21-23.

6. Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi,
te rog, de unde-þi vine puterea ta cea
mare ºi cu ce ar trebui sã fii legat ca sã
fii biruit.”
7. Samson i-a zis: „Dacã aº fi legat cu
ºapte funii noi, care sã nu fie uscate
încã, aº slãbi ºi aº fi ca orice alt om.”
8. Domnitorii filistenilor au adus
Dalilei ºapte funii noi, neuscate încã.
ªi ea l-a legat cu funiile acestea.
9. Iar niºte oameni stãteau la pândã la
ea, într-o odaie. Ea i-a zis: „Filistenii
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sunt asupra ta, Samson!” ªi el a rupt
funiile, cum se rupe o aþã de câlþi când
se atinge de foc. ªi astfel n-au ºtiut de
unde-i venea puterea.
10. Dalila a zis lui Samson: „Vezi,
þi-ai bãtut joc de mine, mi-ai spus
minciuni. Acum, te rog, aratã-mi cu ce
trebuie sã fii legat.”
11. El i-a zis: „Dacã aº fi legat cu funii
noi, care sã nu fi fost întrebuinþate
niciodatã, aº slãbi ºi aº fi ca orice alt
om.”
12. Dalila a luat niºte funii noi ºi l-a
legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii
sunt asupra ta, Samson!” Iar niºte
oameni stãteau la pândã într-o odaie.
ªi el a rupt funiile de la braþe ca pe o
aþã.
13. Dalila a zis lui Samson: „Pânã
acum þi-ai bãtut joc de mine ºi mi-ai
spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie
sã fii legat.” El i-a zis: „N-ai decât sã
împleteºti cele ºapte ºuviþe de pãr din
capul meu în urzeala þesãturii.”
14. ªi ea le-a pironit cu un cui de
lemn în pãmânt. Apoi i-a zis: „Filistenii
sunt asupra ta, Samson!” ªi el s-a
trezit din somn ºi a smuls cuiul de
lemn din pãmânt cu urzealã cu tot.
15. Ea i-a zis: „Cum poþi* spune: „Te
iubesc!”, când inima ta nu este cu
mine? Iatã cã de trei ori þi-ai bãtut joc
de mine ºi nu mi-ai spus de unde-þi
*Cap. 14.16.
vine puterea ta cea mare.”
16. Fiindcã ea îl necãjea ºi-l chinuia
în fiecare zi cu stãruinþele ei, sufletul i
s-a umplut de o neliniºte de moarte,
17. ºi-a deschis* toatã inima faþã de
ea ºi i-a zis: „Briciul** n-a trecut peste
capul meu, pentru cã sunt închinat
Domnului din pântecele maicii mele.
Dacã aº fi ras, puterea m-ar pãrãsi, aº
slãbi ºi aº fi ca orice alt om.”
*Mica 7.5. **Num. 6.5. Cap. 13.5.

18. Dalila, vãzând cã îºi deschisese
toatã inima faþã de ea, a trimis sã
cheme pe domnitorii filistenilor ºi a
pus sã le spunã: „Suiþi-vã de data
aceasta, cãci mi-a deschis toatã inima
lui.” ªi domnitorii filistenilor s-au suit
la ea ºi au adus argintul în mâini.
19. Ea* l-a adormit pe genunchii ei.
ªi, chemând un om, a ras cele ºapte
ºuviþe de pe capul lui Samson, ºi a
început astfel sã-l slãbeascã. El ºi-a
pierdut puterea.
*Prov. 7.26,27.
20. Atunci ea a zis: „Filistenii sunt
asupra ta, Samson!” ªi el s-a trezit
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din somn ºi a zis: „Voi face ca ºi mai ºi Eºtaol, în mormântul tatãlui sãu
înainte ºi mã voi scutura.” Nu ºtia cã Manoah. El fusese judecãtor în Israel
Domnul Se* depãrtase de el. *Num. 14.9, douãzeci de ani.
*Cap. 13.25.
42,43. Ios. 7.12. 1 Sam. 16.14; 18.12; 28.15,16. 2 Cron. 15.2.
Mica
21. Filistenii l-au apucat ºi i-au scos
1. Era un om din muntele lui
ochii; l-au coborât la Gaza ºi l-au
Efraim, numit Mica.
legat cu niºte lanþuri de aramã. El
2. El a zis mamei sale: „Cei o mie o
învârtea la râºniþã în temniþã.
sutã de sicli de argint, care þi s-au luat
Rãzbunarea ºi moartea lui Samson
ºi pentru care ai blestemat chiar în
22. Dar pãrul capului lui a început auzul urechilor mele, argintul acesta
este în mâinile mele, eu îl luasem.” ªi
iarãºi sã creascã, dupã ce fusese ras.
23. ªi domnitorii filistenilor s-au strâns mama sa a zis: „Binecuvântat* sã fie
ca sã aducã o mare jertfã dumnezeului lor fiul meu de Domnul!” *Gen. 14.19. Rut 3.10.
Dagon, ºi ca sã se veseleascã. Ei ziceau: 3. El a dat înapoi mamei sale cei o mie
„Dumnezeul nostru a dat în mâinile o sutã de sicli de argint; ºi mama sa
noastre pe Samson, vrãjmaºul nostru.” a zis: „Închin cu mâna mea argintul
24. ªi când l-a vãzut poporul, au acesta Domnului, ca sã fac* cu el
lãudat* pe dumnezeul lor, zicând: „Dum- fiului meu un chip cioplit ºi un chip
nezeul nostru a dat în mâinile noastre turnat; ºi astfel þi-l voi da înapoi.”
*Exod 20.4,23. Lev. 19.4.
pe vrãjmaºul nostru, pe acela care ne
4. El a dat argintul înapoi mamei
pustia þara ºi ne înmulþea morþii.”
*Dan. 5.4. sale. Mama sa a luat* douã sute de
25. În bucuria* inimii lor, au zis: sicli de argint ºi a dat argintul la
„Chemaþi pe Samson, ca sã ne desfã- argintar, care a fãcut din el un chip
teze!” Au scos pe Samson din temniþã, cioplit ºi un chip turnat. Chipurile au
ºi el a jucat înaintea lor. L-au aºezat fost aduse în casa lui Mica.
*Isa. 46.6.
între stâlpi.
*Cap. 9.27.
5. Mica acesta avea o casã a lui Dum26. ªi Samson a zis tânãrului care-l nezeu; a fãcut un efod* ºi terafimi**
þinea de mânã: „Lasã-mã, ca sã mã pot ºi a sfinþit pe unul din fiii lui ca preot.
*Cap. 8.27. **Gen. 31.19,30. Osea 3.4.
atinge de stâlpii pe care se reazemã
6. În vremea aceea*, nu era împãrat
casa ºi sã mã reazem de ei.”
27. Casa era plinã de bãrbaþi ºi de în Israel. Fiecare** fãcea ce-i plãcea.
*Cap. 18.1; 19.1; 21.25. Deut. 33.5. **Deut. 12.8.
femei; toþi domnitorii filistenilor erau
acolo, ºi pe* acoperiº erau aproape 7. Era un tânãr în Betleemul lui Iuda,
trei mii de inºi, bãrbaþi ºi femei, care din familia lui Iuda; era levit ºi locuia
priveau la Samson cum juca. *Deut. 22.8. pentru o vreme acolo.
28. Atunci Samson a strigat cãtre 8. Omul acesta a plecat din cetatea*
Domnul ºi a zis: „Doamne Dumnezeule! Betleemul lui Iuda, sã-ºi caute o
Adu-Þi* aminte de mine, Te rog; Dum- locuinþã potrivitã. Urmându-ºi drumul,
nezeule, dã-mi putere numai de data a ajuns în muntele lui Efraim la casa
aceasta, ºi cu o singurã loviturã sã mã lui Mica.
*Ios. 19.15. Cap. 19.1. Rut 1.1,2. Mica 5.2. Mat. 2.1,5,6.
rãzbun pe filisteni pentru cei doi ochi
9. Mica i-a zis: „De unde vii?” El i-a
*Ier. 15.15.
ai mei!”
29. ªi Samson a îmbrãþiºat amândoi rãspuns: „Eu sunt levit, din Betleemul
stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea lui Iuda, ºi merg sã-mi caut o locuinþã
casa, ºi s-a rezemat de ei; unul era la potrivitã.”
10. Mica i-a zis: „Rãmâi la mine, tu
dreapta lui, ºi altul la stânga.
30. Samson a zis: „Sã mor împreunã cu sã-mi* fii tatã** ºi preot, ºi eu îþi voi
filistenii!” S-a plecat cu toatã puterea, da zece sicli de argint pe an, hainele
ºi casa a cãzut peste domnitori ºi peste de care vei avea nevoie ºi mijloace de
*Cap. 18.19. **Gen. 45.8. Iov 29.16.
tot poporul care era acolo. Cei pe care trai.”
i-a prãpãdit la moartea lui au fost mai 11. ªi levitul a intrat la el. S-a hotãrât
mulþi decât cei pe care-i omorâse în astfel sã rãmânã la omul acesta, care a
privit pe tânãr ca pe unul din fiii lui.
timpul vieþii.
31. Fraþii lui ºi toatã casa tatãlui sãu 12. Mica a sfinþit* pe levit, ºi tânãrul
s-au coborât ºi l-au luat. Când s-au acesta i-a slujit ca** preot ºi a locuit
*Vers. 5. **Cap. 18.30.
suit înapoi, l-au îngropat* între Þorea în casa lui.

13. ªi Mica a zis: „Acum, ºtiu cã nu lipseºte nimic din tot ce este pe
Domnul îmi va face bine, fiindcã am pãmânt.”
*Vers. 7,27. **Deut. 8.9.
ca preot pe levitul acesta.”
11. ªase sute de oameni din familia
lui Dan au pornit din Þorea ºi Eºtaol,
Fiii lui Dan ridicã lucruri pentru slujbã încinºi cu armele lor de rãzboi.
din casa lui Mica
12. S-au suit ºi au tãbãrât la Chiriat1. În vremea* aceea, nu era Iearim*, în Iuda; de aceea locul acesta,
împãrat în Israel; ºi seminþia** care este înapoia lui Chiriat-Iearim, a
daniþilor îºi cãuta o moºie ca sã se fost chemat pânã în ziua de azi**
aºeze în ea, cãci pânã în ziua aceea Mahane-Dan (Tabãra lui Dan).
nu-i cãzuse la sorþi nici o moºtenire în
*Ios. 15.60. **Cap. 13.25.
mijlocul seminþiilor lui Israel.
13. Au trecut de acolo în muntele lui
*Cap. 17.6; 21.25. **Ios. 19.47. Efraim ºi au ajuns pânã la casa lui*
2. Fiii lui Dan au luat dintre ei toþi, Mica.
*Vers. 2.
din familiile lor, cinci oameni viteji, 14. Atunci* cei cinci oameni, care se
pe care i-au trimis din Þorea* ºi din duseserã sã iscodeascã þara Lais, au
Eºtaol sã iscodeascã** þara ºi s-o luat cuvântul ºi au zis fraþilor lor:
cerceteze. Ei le-au zis: „Duceþi-vã ºi „ªtiþi cã în** casele acestea este un
cercetaþi þara.” Ei au ajuns în muntele efod, terafimi, un chip cioplit ºi un
lui Efraim, la casa† lui Mica, ºi au chip turnat? Vedeþi acum ce aveþi de
rãmas peste noapte acolo.
*1 Sam. 14.28. **Cap. 17.5.
*Cap. 13.25. **Num. 13.17. Ios. 2.1. †Cap. 17.1. fãcut.”
3. Când erau aproape de casa lui 15. Ei s-au abãtut pe acolo, au intrat
Mica, au cunoscut glasul tânãrului în casa tânãrului levit, în casa lui
levit, s-au apropiat ºi i-au zis: „Cine Mica, ºi l-au întrebat de sãnãtate.
te-a adus aici? Ce faci tu în locul 16. Cei ºase* sute de oameni din fiii
lui Dan, încinºi cu armele lor de rãzboi,
acesta? ªi ce ai aici?”
*Vers. 11.
4. El le-a rãspuns: „Mica face cutare stãteau la intrarea porþii.
ºi cutare lucru pentru mine, îmi* dã o 17. ªi cei cinci* oameni, care se dusesimbrie, ºi eu îi sunt preot.” *Cap. 17.10. serã sã iscodeascã þara, s-au suit ºi au
5. Ei i-au zis: „Întrebã* pe Dum- intrat în casã; au luat chipul** cioplit,
nezeu**, ca sã ºtim dacã vom avea efodul, terafimii ºi chipul turnat, în timp
ce preotul era la intrarea porþii cu cei
noroc în cãlãtoria noastrã.”
*1 Împ. 22.5. Isa. 30.1. Osea 4.12. **Vers. 14. Cap. 17.5. ºase sute de oameni, încinºi cu armele
6. ªi preotul le-a rãspuns: „Duceþi-vã* lor de rãzboi.
*Vers. 2,14. **Cap. 17.4,5.
în pace; cãlãtoria pe care o faceþi este 18. Când au intrat în casa lui Mica ºi
*1 Împ. 22.6. au luat chipul cioplit, efodul, terafimii
sub privirea Domnului.”
7. Cei cinci oameni au plecat ºi au ºi chipul turnat, preotul le-a zis: „Ce
ajuns în Lais*. Au vãzut poporul de faceþi?”
acolo trãind** la adãpost, în felul 19. Ei au rãspuns: „Taci, pune-þi*
sidoniþilor, liniºtit ºi fãrã grijã; în þarã mâna la gurã ºi vino cu noi; sã ne fii
nu era nimeni care sã le facã cel mai pãrinte** ºi preot. Mai bine este sã fii
mic neajuns, stãpânind peste ei; erau preot la casa unui singur om sau sã fii
departe de sidoniþi ºi n-aveau nici o preotul unei seminþii ºi unei familii
legãturã cu alþi oameni.
*Ios. 19.47. **Vers. 27,28. din Israel?”
8. S-au întors la fraþii lor în Þorea* ºi *Iov 21.5; 29.9; 40.4. Prov. 30.32. Mica 7.16. **Cap. 17.10.
Eºtaol, ºi fraþii lor le-au zis: „Ce veste 20. Preotul s-a bucurat în inima lui; a
luat efodul, terafimii ºi chipul cioplit
ne aduceþi?”
*Vers. 2.
9. „Haidem*”, au rãspuns ei, „sã ne ºi s-a unit cu ceata poporului.
suim împotriva lor; cãci am vãzut þara 21. Au pornit iarãºi la drum ºi au
ºi iatã cã era foarte bunã. Ce! Staþi** plecat, punând înaintea lor copiii, vitele
ºi nu ziceþi nimic? Nu fiþi leneºi ºi ºi calabalâcurile.
porniþi sã puneþi stãpânire pe þara 22. Dupã ce se depãrtaserã bine de
aceasta.
*Num. 13.30. Ios. 2.23,24. **1 Împ. 22.3. casa lui Mica, oamenii care locuiau în
10. Când veþi intra în ea, veþi da casele vecine cu a lui Mica s-au strâns
peste un popor care stã fãrã* fricã. ºi au urmãrit pe fiii lui Dan.
Þara este mare, ºi Dumnezeu a dat-o 23. Au strigat dupã fiii lui Dan, care
în mâinile voastre; este un loc** unde s-au întors ºi au zis lui Mica: „Ce ai,
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ºi ce înseamnã gloata aceasta de
oameni?”
24. El a rãspuns: „Dumnezeii mei,
pe care mi-i fãcusem, mi i-aþi luat
împreunã cu preotul ºi aþi plecat: ce-mi
mai rãmâne? Cum puteþi dar sã-mi
spuneþi: „Ce ai?”
25. Fiii lui Dan i-au zis: „Sã nu-þi
auzim glasul; cãci altfel niºte oameni
amãrâþi se vor arunca asupra voastrã,
ºi te vei pierde ºi pe tine ºi pe cei din
casa ta.”
26. ªi fiii lui Dan ºi-au vãzut mai
departe de drum. Mica, vãzând cã sunt
mai tari decât el, s-a întors ºi a venit
acasã.
Cucerirea cetãþii Lais
27. Au ridicat, dar, ce fãcuse Mica ºi
au luat pe preotul care era în slujba
lui ºi s-au nãpustit* asupra Laisului,
asupra unui popor liniºtit ºi în pace;
l-au trecut** prin ascuþiºul sabiei ºi
au ars cetatea.
*Vers. 7,10. Deut. 33.22. **Ios. 19.47.

28. Nimeni n-a izbãvit-o, cãci era
departe* de Sidon, ºi locuitorii ei
n-aveau nici o legãturã cu alþi oameni:
ea era în valea care se întinde spre
Bet-Rehob**. Fiii lui Dan au zidit din
nou cetatea ºi au locuit în ea;
*Vers. 7. **Num. 13.21. 2 Sam. 10.6.

29. au numit-o* Dan**, dupã numele
lui Dan, tatãl lor, care se nãscuse lui
Israel; dar cetatea se chema mai
înainte Lais.
*Ios. 19.47. **Gen. 14.14. Cap. 20.1. 1 Împ. 12.29,30; 15.20.

30. Au înãlþat pentru ei chipul cioplit;
ºi Ionatan, fiul lui Gherºom, fiul lui
Moise, el ºi fiii lui au fost preoþii
seminþiei daniþilor pânã* pe vremea
robirii þãrii.
*Cap. 13.1. 1 Sam. 4.2,3,10,11. Ps. 78.60,61.

31. Au aºezat pentru ei chipul cioplit
pe care-l fãcuse Mica, în tot* timpul
cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo.
*Ios. 18.1. Cap. 19.18; 21.12.

Rãutatea oamenilor din Ghibeea, din
Beniamin
1. Pe vremea când* nu era împãrat în Israel, un levit, care locuia
la marginea muntelui lui Efraim, ºi-a
luat ca þiitoare o femeie din Betleemul
lui Iuda.
*Cap. 17.6; 18.1; 21.25.
2. Þiitoarea nu i-a fost credincioasã ºi
l-a pãrãsit, ca sã se ducã în casa tatãlui
ei în Betleemul* lui Iuda, unde a rãmas
timp de patru luni.
*Cap. 17.7.
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3. Bãrbatul ei s-a sculat ºi s-a dus la
ea, ca sã-i vorbeascã inimii ºi s-o aducã
înapoi. Avea cu el pe sluga lui ºi doi
mãgari. Ea l-a adus în casa tatãlui ei;
ºi când l-a vãzut tatãl femeii aceleia
tinere, l-a primit cu bucurie.
4. Socrul sãu, tatãl femeii aceleia
tinere, l-a þinut la el trei zile. Au mâncat
ºi au bãut, ºi au rãmas noaptea acolo.
5. A patra zi, s-au sculat dis-de-dimineaþã, ºi levitul se pregãtea sã plece.
Dar tatãl tinerei femei a zis ginerelui
sãu: „Ia o bucatã de pâine, ca sã prinzi
la inimã*; ºi apoi veþi pleca.” *Gen. 18.5.
6. ªi au ºezut de au mâncat ºi au bãut
amândoi. Apoi tatãl tinerei femei a zis
bãrbatului: „Hotãreºte-te, dar, sã rãmâi
aici la noapte, ºi sã þi se veseleascã
inima.”
7. Bãrbatul se scula sã plece; dar, în
urma stãruinþelor socrului sãu, a rãmas
acolo ºi noaptea aceea.
8. În ziua a cincea, s-a sculat dis-dedimineaþã sã plece. Atunci tatãl tinerei
femei a zis: „Întãreºte-þi mai întâi
inima, te rog; ºi rãmâi pânã ce se va
pleca ziua spre searã.” ªi au mâncat
amândoi.
9. Bãrbatul se scula sã plece cu þiitoarea
ºi sluga lui, dar socrul sãu, tatãl tinerei
femei, i-a zis: „Iatã cã ziua a trecut, e
târziu, rãmâi, dar, peste noapte aici;
iatã cã ziua se pleacã spre noapte,
rãmâi aici peste noapte, ºi sã þi se
veseleascã inima; mâine vã veþi scula
dis-de-dimineaþã ca sã porniþi la drum,
ºi te vei duce la cortul tãu.”
10. Bãrbatul n-a vrut sã mai rãmânã
ºi în noaptea aceea, ci s-a sculat ºi a
plecat.
A ajuns pânã în faþa Iebusului*, adicã
Ierusalimul, cu cei doi mãgari înºeuaþi
ºi cu þiitoarea lui.
*Ios. 18.28.
11. Când s-au apropiat de Iebus, ziua
se plecase mult spre searã. Sluga a zis
atunci stãpânului sãu: „Haidem sã ne
îndreptãm spre cetatea* aceasta a
iebusiþilor ºi sã rãmânem în ea peste
noapte.”
*Ios. 15.8,63. Cap. 1.21. 2 Sam. 5.6.
12. Stãpânul sãu i-a rãspuns: „Nu
putem sã intrãm într-o cetate strãinã,
unde nu sunt copii de ai lui Israel, ci
sã mergem pânã la* Ghibeea.” *Ios. 18.28.
13. A mai zis slugii sale: „Haidem sã
ne apropiem de unul din locurile acestea,
Ghibeea sau Rama*, ºi sã rãmânem
acolo peste noapte.”
*Ios. 18.25.
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14. Au mers mai departe, ºi apunea
soarele când s-au apropiat de Ghibeea,
care este a lui Beniamin.
15. S-au îndreptat într-acolo ca sã se
ducã sã rãmânã peste noapte în Ghibeea.
Levitul a intrat ºi s-a oprit în piaþa
cetãþii. Nu s-a gãsit nimeni care sã-i*
primeascã în casã sã rãmânã peste
noapte.
*Mat. 25.43. Evr. 13.2.
16. ªi iatã cã un bãtrân se întorcea
seara de la munca* câmpului; omul
acesta era din muntele lui Efraim,
locuia pentru o vreme la Ghibeea, ºi
oamenii din locul acela erau benia*Ps. 104.23.
miþi.
17. El a ridicat ochii ºi a vãzut pe
cãlãtor în piaþa cetãþii. ªi bãtrânul i-a
zis: „Încotro mergi ºi de unde vii?”
18. El i-a rãspuns: „Venim din
Betleemul lui Iuda ºi mergem pânã la
marginea muntelui lui Efraim, de unde
sunt. Mã dusesem la Betleemul lui Iuda,
ºi acum mã duc la* Casa Domnului.
Dar nu se gãseºte nimeni sã mã
primeascã în casã.
*Ios. 18.1. Cap. 18.31; 20.18. 1 Sam. 1.3,7.
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omul acesta o faptã aºa de nelegiuitã.”
*Gen. 19.8. **Gen. 34.2. Deut. 21.14.

25. Oamenii aceia n-au vrut sã-l
asculte. Atunci omul ºi-a luat þiitoarea
ºi le-a adus-o afarã. Ei s-au împreunat*
cu ea ºi ºi-au bãtut joc de ea toatã
noaptea pânã dimineaþa; ºi i-au dat
drumul când se lumina de ziuã.
*Gen. 4.1.

26. Cãtre ziuã, femeia aceasta a venit ºi
a cãzut la uºa casei omului la care era
bãrbatul ei ºi a rãmas acolo pânã la ziuã.
27. ªi dimineaþa, bãrbatul ei s-a sculat,
a deschis uºa casei ºi a ieºit ca sã-ºi
urmeze drumul mai departe. Dar iatã
cã femeia, þiitoarea lui, era întinsã la
uºa casei, cu mâinile pe prag.
28. El i-a zis: „Scoalã-te ºi haidem
sã mergem!” Ea n-a* rãspuns. Atunci
bãrbatul a pus-o pe mãgar ºi a plecat
*Cap. 20.5.
acasã.
29. Când a ajuns acasã, a luat un
cuþit, a apucat pe þiitoarea lui ºi a*
tãiat-o mãdular cu mãdular în douãsprezece bucãþi, pe care le-a trimis în
tot þinutul lui Israel. *Cap. 20.6. 1 Sam. 11.7.
30. Toþi cei ce au vãzut lucrul acesta
au zis: „Niciodatã nu s-a întâmplat ºi
nu s-a vãzut aºa ceva, de când s-au
suit copiii lui Israel din Egipt pânã în
ziua de azi; luaþi aminte, dar, la lucrul
acesta, sfãtuiþi-vã* ºi vorbiþi!”

19. Avem însã paie ºi nutreþ pentru
mãgarii noºtri; avem ºi pâine ºi vin
pentru mine, pentru roaba ta ºi pentru
bãiatul care este cu robii tãi. Nu
ducem lipsã de nimic.”
20. Bãtrânul a zis: „Pacea sã fie* cu
tine! Toate nevoile tale le iau asupra
*Cap. 20.7. Prov. 13.10.
mea, numai** sã nu rãmâi în piaþã peste
Poporul la Miþpa
*Gen. 43.23. Cap. 6.23. **Gen. 19.2.
noapte.”
1. Toþi copiii* lui Israel au ieºit
21. L-a* dus în casa lui ºi a dat nutreþ
de la Dan** pânã la Beer-ªeba ºi
mãgarilor. Cãlãtorii** ºi-au spãlat
picioarele; apoi au mâncat ºi au bãut. þara Galaadului, ºi adunarea s-a strâns
*Gen. 24.32; 43.24. **Gen. 18.4. Ioan 13.5. ca un singur om înaintea Domnului, la
*Deut. 13.12. Ios. 22.12.
22. Pe când se veseleau ei, iatã cã Miþpa†.
21.5. 1 Sam. 11.7. **Cap. 18.29. 1 Sam. 3.20. 2 Sam.
oamenii* din cetate, niºte fii ai lui Cap.
3.10; 24.2. †Cap. 10.17; 11.11. 1 Sam. 7.5; 10.17.
Belial**, oameni stricaþi, au înconjurat 2. Cãpeteniile întregului popor, toate
casa, au bãtut la poartã ºi au zis seminþiile lui Israel, au venit în adubãtrânului, stãpânul casei: „Scoate† narea poporului lui Dumnezeu: erau
pe omul acela care a intrat la tine, ca patru sute de mii de oameni pedeºtri,
sã ne împreunãm cu el.”
*Cap. 8.10.
care scoteau* sabia.
*Gen. 19.4. Cap. 20.5. Osea 9.9; 10.9. **Deut. 13.13.
3. ªi fiii lui Beniamin au auzit cã se
†Gen. 19.5. Rom. 1.26,27.
23. Stãpânul* casei a ieºit la ei ºi suiserã copiii lui Israel la Miþpa.
le-a zis: „Nu, fraþilor, vã rog sã nu Copiii lui Israel au zis: „Spuneþi cum
faceþi un lucru aºa de rãu; fiindcã s-a întâmplat aceastã nelegiuire?”
omul acesta a intrat în casa mea, nu 4. Atunci levitul, bãrbatul femeii care
fusese ucisã, a luat cuvântul ºi a zis:
sãvârºiþi** miºelia aceasta.
*Gen. 19.6,7. **2 Sam. 13.12. „Ajunsesem, împreunã cu þiitoarea mea,
24. Iatã* cã am o fatã fecioarã, ºi la Ghibeea* lui Beniamin, ca sã rãmâomul acesta are o þiitoare; vi le voi nem peste noapte acolo.
*Cap. 19.15.
aduce afarã: necinstiþi-le** ºi faceþi-le 5. Locuitorii* din Ghibeea s-au sculat
ce vã va plãcea. Dar nu sãvârºiþi cu împotriva mea ºi au înconjurat noaptea
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casa în care eram. Aveau de gând sã min, ºi s-au gãsit patru sute de mii
mã omoare; au siluit pe þiitoarea** care scoteau sabia, toþi bãrbaþi de
mea pânã când a murit.
rãzboi.
*Cap. 19.22. **Cap. 19.25,26.
18. ªi copiii lui Israel s-au sculat,
6. Mi-am luat* þiitoarea ºi am tãiat-o s-au suit* la Betel ºi au întrebat** pe
în bucãþi, pe care le-am trimis în tot Dumnezeu, zicând: „Cine din noi sã se
þinutul moºtenirii lui Israel; cãci au suie întâi ca sã lupte împotriva fiilor
sãvârºit o nelegiuire** ºi o miºelie în lui Beniamin?” Domnul a rãspuns:
Israel.
*Cap. 19.29. **Ios. 7.15. „Iuda sã se suie întâi.”
7. Iatã-vã pe toþi, copii ai lui Israel;
*Vers. 23,26. **Num. 27.21. Cap. 1.1.
sfãtuiþi-vã* ºi luaþi o hotãrâre aici!”
Seminþia
lui
Beniamin
este aproape
*Cap. 19.30.
nimicitã
8. Tot poporul s-a sculat ca un singur
om ºi a zis: „Nici unul din noi sã nu se 19. Copiii lui Israel au pornit dis-deducã în cortul lui ºi nimeni sã nu se dimineaþã ºi au tãbãrât la Ghibeea.
întoarcã acasã.
20. ªi bãrbaþii lui Israel au înaintat ca
9. Iatã acum ce vom face cetãþii sã înceapã lupta împotriva bãrbaþilor
Ghibeea: sã mergem împotriva ei dupã lui Beniamin ºi s-au aºezat în linie de
cum vom ieºi la sorþi.
bãtaie împotriva lor, înaintea cetãþii
10. Sã luãm din toate seminþiile lui Ghibeea.
Israel zece oameni din o sutã, o sutã 21. Fiii* lui Beniamin au ieºit din
dintr-o mie ºi o mie din zece mii; ei sã Ghibeea ºi în ziua aceea au culcat la
se ducã sã caute merinde pentru popor pãmânt douãzeci ºi douã de mii de
pentru ca, la întoarcerea lor, sã facem oameni din Israel.
*Gen. 49.27.
cetãþii Ghibeea din Beniamin, potrivit 22. Poporul, bãrbaþii lui Israel, s-au
cu toatã miºelia pe care a fãcut-o ea în îmbãrbãtat ºi s-au aºezat din nou în
Israel.”
linie de bãtaie în locul unde se
11. Astfel toþi bãrbaþii lui Israel s-au aºezaserã în ziua întâi.
strâns împotriva cetãþii, uniþi ca un 23. ªi* copiii lui Israel s-au suit ºi au
singur om.
plâns înaintea Domnului pânã seara;
12. Seminþiile* lui Israel au trimis au întrebat pe Domnul ºi au zis: „Sã
niºte oameni în toate familiile lui mã mai sui la luptã împotriva fiilor
Beniamin, ca sã-i spunã: „Ce înseamnã fratelui meu Beniamin?” Domnul a
nelegiuirea aceasta care s-a fãcut între rãspuns: „Suiþi-vã împotriva lui.”
voi?
*Deut. 13.14. Ios. 22.13,16.
*Vers. 26,27.
13. Scoateþi afarã acum pe oamenii 24. Copiii lui Israel au înaintat împoaceia stricaþi* din Ghibeea ca sã-i omo- triva fiilor lui Beniamin, în ziua a doua.
râm ºi sã curãþãm rãul** din mijlocul 25. ªi în aceeaºi zi*, beniamiþii le-au
lui Israel.” Dar beniamiþii n-au vrut sã ieºit înainte din Ghibeea ºi iarãºi au
asculte glasul fraþilor lor, copiii lui culcat la pãmânt optsprezece mii de
*Deut. 13.13. Cap. 19.22. **Deut. 17.12. oameni din copiii lui Israel, toþi în
Israel.
14. Beniamiþii au ieºit din cetãþile lor stare sã poarte armele.
*Vers. 21.
ºi s-au strâns la Ghibeea ca sã lupte 26. Toþi copiii lui Israel ºi tot poporul
împotriva copiilor lui Israel.
s-au suit* ºi au venit la Betel; au plâns
15. Numãrul beniamiþilor ieºiþi în ºi au rãmas acolo înaintea Domnului,
ziua aceea din cetãþi a fost de douãzeci au postit în ziua aceea pânã seara ºi
ºi ºase de mii de oameni care scoteau au adus arderi de tot ºi jertfe de mulsabia, fãrã sã se mai socoteascã ºi þumire înaintea Domnului.
*Vers. 18.
locuitorii din Ghibeea, care alcãtuiau 27. ªi copiii lui Israel au întrebat pe
ºapte sute de oameni aleºi.
Domnul – acolo se gãsea atunci
16. În tot poporul acesta, erau ºapte chivotul* legãmântului lui Dumnezeu,
*Ios. 18.1. 1 Sam. 4.3,4.
sute de oameni aleºi care nu* se
slujeau de mâna dreaptã; toþi aceºtia, 28. ºi Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul
aruncând o piatrã cu praºtia, puteau sã lui Aaron, stãtea** pe vremea aceea
ocheascã un fir de pãr ºi nu dãdeau înaintea lui Dumnezeu – ºi au zis: „Sã
*Cap. 3.15. 1 Cron. 12.2. mai pornesc la luptã împotriva fiilor
greº.
17. S-a fãcut ºi numãrãtoarea bãrba- fratelui meu Beniamin sau sã mã las?”
þilor lui Israel, afarã de ai lui Benia- Domnul a rãspuns: „Suiþi-vã, cãci mâine
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îi voi da în mâinile voastre.”

*Ios. 24.33. **Deut. 10.8; 18.5.

29. Atunci Israel a pus niºte oameni la*
pândã în jurul cetãþii Ghibeea. *Ios. 3.4.
30. Copiii lui Israel s-au suit împotriva
fiilor lui Beniamin, a treia zi, ºi s-au
aºezat în linie de bãtaie înaintea cetãþii
Ghibeea, ca ºi în celelalte dãþi.
31. ªi fiii lui Beniamin au ieºit înaintea
poporului ºi au fost traºi departe de
cetate. Au început sã loveascã de
moarte în popor, ca ºi în celelalte dãþi,
pe drumurile cele mari, care suie: unul
la Betel ºi altul la Ghibeea prin câmpie,
ºi au ucis aproape treizeci de bãrbaþi
din Israel.
32. Fiii lui Beniamin ziceau: „Iatã-i
bãtuþi înaintea noastrã ca ºi mai
înainte!” Dar copiii lui Israel ziceau:
„Sã fugim ºi sã-i tragem departe de
cetate, la drumul mare.”
33. Toþi bãrbaþii lui Israel ºi-au pãrãsit
locurile ºi s-au înºiruit de bãtaie la
Baal-Tamar; ºi oamenii lui Israel, care
stãteau la pândã, s-au aruncat din
locul în care erau, din Maare-Ghibeea.
34. Zece mii de oameni aleºi din tot
Israelul au ajuns înaintea cetãþii
Ghibeea. Lupta a fost aprigã, ºi beniamiþii* nu-ºi închipuiau prãpãdul prin
*Ios. 8.14. Isa. 47.11.
care aveau sã treacã.
35. Domnul a bãtut pe Beniamin
înaintea lui Israel, ºi copiii lui Israel
au ucis în ziua aceea douãzeci ºi cinci
de mii o sutã de oameni din Beniamin,
toþi în stare sã poarte armele.
36. Fiii lui Beniamin credeau cã
bãrbaþii* lui Israel sunt bãtuþi, cãci
aceºtia fãceau loc beniamiþilor ºi se
bizuiau pe oamenii pe care-i puseserã
la pândã împotriva cetãþii Ghibeea.

285

uitat* înapoi; ºi iatã cã flãcãrile se
ridicau din cetatea întreagã spre cer.
*Ios. 8.20.

41. Bãrbaþii lui Israel se întorseserã;
ºi bãrbaþii lui Beniamin s-au înspãimântat, vãzând prãpãdul care avea
sã-i ajungã.
42. Au dat dosul înaintea bãrbaþilor
lui Israel ºi au fugit pe calea care duce
în pustiu. Dar nãvãlitorii s-au luat
dupã ei, iar pe cei ce ieºiserã din
cetate i-au culcat la pãmânt, cãci îi
prinseserã la mijloc.
43. Au înconjurat pe Beniamin, l-au
gonit ºi l-au zdrobit de îndatã ce voia
sã se odihneascã, pânã în faþa cetãþii
Ghibeea înspre soare-rãsare.
44. Optsprezece mii de bãrbaþi au
cãzut din Beniamin, toþi voinici.
45. Din cei ce au dat dosul ca sã fugã
spre pustiu, la stânca Rimon*, bãrbaþii
lui Israel au nimicit cinci mii pe
drumuri; i-au urmãrit pânã la Ghideom
ºi au ucis din ei douã mii.
*Ios. 15.32.
46. Întreg numãrul beniamiþilor care
au pierit în ziua aceea a fost de douãzeci ºi cinci de mii de oameni în stare
sã poarte armele, toþi voinici.
47. ªase sute de oameni erau cei ce
dãduserã* dosul ºi fugiserã spre pustiu,
la stânca Rimon; acolo au rãmas patru
luni.
*Cap. 21.13.
48. Bãrbaþii lui Israel s-au întors la
fiii lui Beniamin ºi i-au trecut prin
ascuþiºul sabiei, de la oamenii din
cetãþi pânã la dobitoace ºi tot ce au
gãsit. Au pus de asemenea foc tuturor
cetãþilor pe care le-au gãsit în cale.

Înmulþirea din nou a seminþiei lui
Beniamin
*Ios. 8.15.
1. Bãrbaþii* lui Israel juraserã la
37. Oamenii de la pândã* s-au aruncat
Miþpa, zicând: „Nici unul din noi
repede asupra cetãþii Ghibeea, au
pornit înainte ºi au trecut toatã cetatea sã nu-ºi dea fata dupã un beniamit.”
*Cap. 20.1.
*Ios. 8.19.
prin ascuþiºul sabiei.
2. Poporul a venit la Betel* ºi a stat
38. Dupã un semn asupra cãruia se înaintea lui Dumnezeu pânã seara. Au
învoiserã cu bãrbaþii lui Israel, cei de ridicat glasul, au vãrsat multe lacrimi
la pândã aveau sã facã sã se înalþe din
*Cap. 20.18,26.
cetate un fum gros.
3. ºi au zis: „Doamne Dumnezeul lui
39. Atunci bãrbaþii lui Israel s-au Israel, pentru ce s-a întâmplat aºa ceva
întors în luptã. Beniamiþii le omorâserã în Israel: sã lipseascã astãzi o seminþie
aproape treizeci de oameni ºi ziceau: întreagã din Israel?”
„Negreºit, iatã-i bãtuþi înaintea noastrã 4. A doua zi, poporul s-a sculat disca în cea dintâi luptã!”
de-dimineaþã; au zidit* acolo un altar
40. Dar un fum gros începea sã se ºi au adus arderi de tot ºi jertfe de
înalþe atunci din cetate. Beniamiþii s-au mulþumire.
*2 Sam. 24.25.
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5. Copiii lui Israel au zis: „Cine dintre toate seminþiile lui Israel nu s-a
suit la adunare înaintea Domnului?”
Cãci fãcuserã* un jurãmânt mare împotriva oricui nu s-ar sui la Domnul, la
Miþpa, ºi ziseserã: „Sã fie pedepsit cu
*Cap. 5.23.
moartea.”
6. Copiilor lui Israel le pãrea rãu
de fratele lor Beniamin ºi ziceau:
„Astãzi a fost nimicitã o seminþie din
Israel.
7. Cum sã facem rost de neveste celor
ce au rãmas cu viaþã, fiindcã am jurat
pe Domnul sã nu le dãm fetele noastre
de neveste?”
8. Ei au zis deci: „Este cineva dintre
seminþiile lui Israel care sã nu se fi
suit la Domnul, la Miþpa?” ªi nimeni
din Iabes*, din Galaad, nu venise în
tabãrã, la adunare.
*1 Sam. 11.1; 31.11.
9. Au fãcut numãrãtoarea poporului,
ºi nu era acolo nici unul din locuitorii
din Iabes, din Galaad.
10. Atunci adunarea a trimis împotriva
lor douãsprezece mii de ostaºi, dându-le
porunca aceasta: „Duceþi-vã* ºi treceþi
prin ascuþiºul sabiei pe locuitorii din
Iabes, din Galaad, cu femeile ºi copiii.
*Vers. 5. Cap. 5.23. 1 Sam. 11.7.

11. Iatã ce sã faceþi: sã nimiciþi cu
desãvârºire orice bãrbat* ºi orice
femeie care a cunoscut împreunarea
*Num. 31.17.
cu bãrbat.”
12. Au gãsit între locuitorii din Iabes,
din Galaad, patru sute de fete fecioare,
care nu se culcaserã cu bãrbat, ºi le-au
adus în tabãrã la Silo*; care este în
*Ios. 18.1.
þara Canaanului.”
13. Toatã adunarea a trimis soli sã
vorbeascã fiilor lui Beniamin care erau*
la stânca Rimon ºi sã le vesteascã
pacea.
*Cap. 20.47.
14. În timpul acela beniamiþii s-au
întors ºi li s-au dat de neveste acelea pe
care le lãsaserã cu viaþã din femeile din
Iabes, din Galaad. Dar nu erau destule.
15. Poporului îi* pãrea rãu de Benia-

min, cãci Domnul fãcuse o spãrturã în
seminþiile lui Israel.
*Vers. 6.
16. Bãtrânii adunãrii au zis: „Cum sã
facem rost de neveste pentru cei
rãmaºi, cãci femeile lui Beniamin au
fost nimicite?”
17. ªi au zis: „Cei ce au mai rãmas
din Beniamin sã-ºi pãstreze moºtenirea,
ca sã nu se ºteargã o seminþie din
Israel.
18. Dar noi nu putem sã dãm pe fetele
noastre dupã ei, cãci copiii lui Israel*
au jurat, zicând: „Blestemat sã fie cine
va da o nevastã unui beniamit!”
*Vers. 1. Cap. 11.35.

19. ªi au zis: „Iatã, în fiecare an este
o sãrbãtoare a Domnului la Silo, care
este la miazãnoapte de Betel, la
rãsãritul drumului care suie din Betel
la Sihem, ºi la miazãzi de Lebona.”
20. Apoi au dat urmãtoarea poruncã
fiilor lui Beniamin: „Duceþi-vã ºi staþi
la pândã în vii.
21. Uitaþi-vã, ºi când veþi vedea pe
fetele din Silo ieºind sã joace*, sã
ieºiþi din vii, sã vã luaþi fiecare câte o
nevastã din fetele din Silo ºi sã vã
duceþi în þara lui Beniamin.
*Exod 15.20. Cap. 11.34. 1 Sam. 18.6. Ier. 31.13.

22. Dacã pãrinþii sau fraþii lor vor
veni sã se plângã la noi, le vom spune:
„Daþi-ni-le nouã, cãci n-am luat câte o
nevastã de fiecare în rãzboi. Nu voi li
le-aþi dat: numai atunci aþi fi vinovaþi.”
23. Fiii lui Beniamin au fãcut aºa:
ºi-au luat neveste, dupã numãrul lor,
dintre jucãtoarele pe care le-au rãpit;
apoi au plecat ºi s-au întors în moºtenirea lor; au zidit* iarãºi cetãþile ºi
*Cap. 20.48.
au locuit acolo.
24. ªi, în acelaºi timp, copiii lui
Israel au plecat de acolo fiecare în
seminþia lui ºi în familia lui ºi s-a
întors fiecare în moºtenirea lui.
25. Pe vremea aceea*, nu era împãrat
în Israel, fiecare** fãcea ce-i plãcea.
*Cap. 17.6; 18.1; 19.1. **Deut. 12.8. Cap. 17.6.

RUT
(Psalmul 113.5-9. Fapte 10.35. Romani 4.7; 9.25,26. 1 Timotei 5.4,14. )

Naomi
1. Pe vremea judecãtorilor*, a fost
o foamete** în þarã. Un om din
Betleemul† lui Iuda a plecat cu
nevasta sa ºi cu cei doi fii ai lui, sã
locuiascã pentru o vreme în þara
Moabului.

mã mãrit din nou. ªi chiar dacã aº zice
cã trag nãdejde; chiar dacã în noaptea
aceasta aº fi cu un bãrbat ºi aº naºte fii,
13. aþi mai aºtepta voi pânã sã se facã
mari ºi aþi vrea voi sã nu vã mãritaþi
din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu
sunt mult mai amãrâtã decât voi,
*Judc. 2.16. **Gen. 12.10; 26.1. 2 Împ. 8.1. †Judc.17.8. pentru cã mâna Domnului s-a întins*
2. Numele omului aceluia era Elimelec, împotriva mea.”
*Judc. 2.15. Iov 19.21. Ps. 32.4; 38.2; 39.9,10
numele nevestei lui era Naomi, ºi cei
doi fii ai lui se numeau Mahlon ºi 14. ªi ele au ridicat glasul ºi iarãºi au
Chilion: erau efratiþi*, din Betleemul plâns. Orpa a sãrutat pe soacra sa ºi a
lui Iuda. Ajungând în þara Moabului, plecat, dar Rut s-a þinut* de ea.
*Prov. 17.17; 18.24.
ºi-au aºezat locuinþa acolo.
15. Naomi a zis cãtre Rut: „Iatã, cum*Gen. 35.19. **Judc. 3.30.
3. Elimelec, bãrbatul Naomei, a murit, nata ta s-a întors la poporul ei ºi la
dumnezeii* ei; întoarce-te** ºi tu
ºi ea a rãmas cu cei doi fii ai ei.
ta.”
4. Ei ºi-au luat neveste moabite. Una dupã* cumnata
Judc. 11.24. **Ios. 24.15,19. 2 Împ. 2.2. Luca 24.28.
se numea Orpa, ºi cealaltã Rut, ºi au 16. Rut a rãspuns: „Nu sta* de mine
locuit acolo aproape zece ani.
sã te las ºi sã mã întorc de la tine!
5. Mahlon ºi Chilion au murit ºi ei Încotro vei merge tu, voi merge ºi eu,
amândoi, ºi Naomi a rãmas fãrã cei unde vei locui tu, voi locui ºi eu;
doi fii ai ei ºi fãrã bãrbat.
poporul** tãu va fi poporul meu, ºi
Dumnezeul tãu va fi Dumnezeul meu;
Rut se þine de Naomi
*2 Împ. 2.2,4,6. **Cap. 2.11,12.
6. Apoi s-a sculat, ea ºi nurorile ei, ca 17. unde vei muri tu, voi muri ºi eu ºi
sã se întoarcã în þara ei din þara voi fi îngropatã acolo. Facã-mi
Moabului, cãci aflase în þara Moabului Domnul* ce o vrea, dar nimic nu mã
cã Domnul cercetase* pe poporul Sãu va despãrþi de tine decât moartea!”
ºi-i dãduse** pâine.
*1 Sam. 3.17; 25.22. 2 Sam. 19.13. 2 Împ. 6.31.
*Exod 4.31. Luca 1.68. **Ps. 132.15. Mat. 6.11.
18. Naomi, vãzând-o* hotãrâtã sã
7. Ea a ieºit din locul în care locuia meargã cu ea, n-a mai stãruit. *Fapt. 21.14.
însoþitã de cele douã nurori ale ei ºi a 19. Au cãlãtorit împreunã pânã ce
pornit ca sã se întoarcã în þara lui au ajuns la Betleem. ªi când au intrat
Iuda.
în Betleem, toatã cetatea s-a pus* în
8. Naomi a zis atunci celor douã nurori miºcare din pricina lor, ºi femeile ziceau:
ale ei: „Duceþi-vã ºi întoarceþi-vã fie- „Naomi** (Plãcutã) este aceasta?”
care* la casa mamei ei! Domnul sã
*Mat. 21.10. **Isa. 23.7. Plân. 2.15.
Se** îndure de voi, cum v-aþi îndurat† 20. Ea le-a zis: „Nu-mi mai ziceþi
ºi voi de cei ce au murit ºi de mine!
Naomi; ziceþi-mi Mara (Amãrãciune),
*Ios. 24.15. **2 Tim. 1.16-18. †Vers. 5. Cap. 2.20.
9. Sã vã dea Domnul sã gãsiþi cãci Cel Atotputernic m-a umplut de
odihnã* fiecare în casa unui bãrbat!” amãrãciune.
ªi le-a sãrutat. Ele au ridicat glasul ºi 21. La plecare eram în belºug, ºi
*Cap. 3.1. acum Domnul mã aduce înapoi cu
au plâns;
10. ºi i-au zis: „Nu; noi vom merge mâinile* goale. De ce sã-mi mai ziceþi
Naomi, când Domnul S-a rostit împocu tine la poporul tãu.”
11. Naomi a zis: „Întoarceþi-vã, triva mea, ºi Cel Atotputernic m-a
*Iov 1.21.
fiicele mele! Pentru ce sã veniþi voi cu întristat?”
mine? Mai am eu oare fii în pântecele 22. Astfel s-au întors din þara Moabului Naomi ºi nora sa Rut, moabita.
meu, ca sã poatã fi bãrbaþii* voºtri?
*Gen. 38.11. Deut. 25.5. Au ajuns la Betleem la începutul*
12. Întoarceþi-vã, fiicele mele, ºi seceratului orzului.
*Exod 9.31,32. Cap. 2.23. 2 Sam. 21.9.
duceþi-vã! Eu sunt prea bãtrânã ca sã
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