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Studiul 4

Conflict şi criză: judecătorii
Textul de memorat: „Ana s-a rugat şi a zis: «Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a
fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de
ajutorul Tău.»” (1 Samuel 2:1)

Duminică
1. Judecătorii 4; 1. Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu plăcea Domnului, după moartea lui
Ehud.
2. Şi Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor.
Căpetenia oştirii lui era Sisera, şi locuia la Haroşet-Goim.
3. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier şi, de
douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel.
4. Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot.
5. Ea şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, pe muntele lui Efraim; şi copiii lui
Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi.
6. Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: "Iată
porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: "Du-te, îndreaptă-te spre muntele
Taborului şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon;
7. voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, împreună cu
carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale."
8. Barac i-a zis: "Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi
duce."
9. Ea a răspuns: "Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci
Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei." Şi Debora s-a sculat şi s-a dus cu Barac la
Chedeş.
10. Barac a chemat pe Zabulon şi Neftali la Chedeş; zece mii de oameni mergeau în urma
lui, şi Debora a plecat cu el.
11. Heber, chenitul, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, şi îşi întinsese
cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă Chedeş.
12. Au dat de ştire lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele
Taborului.
13. Şi, de la Haroşet-Goim, Sisera şi-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă
sute de care de fier, şi tot poporul care era cu el.
14. Atunci Debora a zis lui Barac: "Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în
mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta." Şi Barac s-a repezit de pe muntele
Taborului, cu zece mii de oameni după el.
15. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul sabiei, pe Sisera, toate carele
lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui şi a fugit pe jos.
16. Barac a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goim; şi toată oştirea lui Sisera a
căzut sub ascuţişul sabiei, fără să fi rămas un singur om.
17. Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, chenitul; căci între Iabin,
împăratul Haţorului, şi casa lui Heber, chenitul, era pace.
18. Iael a ieşit înaintea lui Sisera şi i-a zis: "Intră, domnul meu, intră la mine şi nu te teme!"
El a intrat la ea în cort, şi ea l-a ascuns sub o învelitoare.
19. El a zis: "Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete." Ea a deschis burduful cu
lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit.
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20. El i-a mai zis: "Stai la uşa cortului, şi dacă vine cineva şi te întreabă: "Este cineva aici?",
să răspunzi: "Nu."
21. Iael, nevasta lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a
apropiat încet de el şi i-a bătut ţăruşul în tâmplă, aşa că a răspuns până în pământ. El
adormise adânc şi era rupt de oboseală; şi a murit.
22. Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieşit înainte şi i-a zis: "Vino, şi-ţi voi arăta pe
omul pe care-l cauţi." El a intrat la ea, şi iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţăruşul bătut
în tâmplă.
23. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui
Israel.
24. Şi mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce
au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.

Luni
2. Judecătorii 6:1 şi 6:10; 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a
dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani.
10. V-am zis: "Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor,
în a căror ţară locuiţi." Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu."
3. Judecătorii 6:12-16 şi vers. 7-10; 12. Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: "Domnul este
cu tine, viteazule!"
13. Ghedeon I-a zis: "Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au
întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc
părinţii noştri când spun: "Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?" Acum Domnul ne
părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!"
14. Domnul S-a uitat la el şi a zis: "Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe
Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?"
15. Ghedeon I-a zis: "Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia
mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu."
16. Domnul i-a zis: "Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om."
7. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,
8. Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: "Aşa vorbeşte Domnul
Dumnezeul lui Israel: "Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei.
9. V-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau; i-am izgonit
dinaintea voastră şi v-am dat vouă ţara lor.
10. V-am zis: "Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor,
în a căror ţară locuiţi." Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu."
Judecătorii 6:36-40; 36. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: "Dacă vrei să izbăveşti pe Israel
prin mâna mea, cum ai spus,
37. iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, şi tot
pământul va rămâne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai
spus."
38. Şi aşa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna şi a
scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă.
39. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: "Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, şi nu voi mai
vorbi decât de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să
rămână uscată, şi tot pământul să se acopere cu rouă."
40. Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, şi tot
pământul s-a acoperit cu rouă.
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Marți
4. Judecătorii 14:1-4; 1. Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele
filistenilor.
2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: "Am văzut la
Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă."
3. Tatăl său şi mama sa i-au zis: "Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul
nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?" Şi Samson a
zis tatălui său: "Ia-mi-o, căci îmi place."
4. Tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta
un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel.

Miercuri
5. Rut 1:8,16,17; 8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: "Duceţi-vă şi întoarceţi-vă
fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v-aţi îndurat şi voi de cei ce au
murit şi de mine!
16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu,
voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi
Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;
17. unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar
nimic nu mă va despărţi de tine decât moartea!"

Joi
6. 1 Samuel 2:12-25; 12. Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul.
13. Şi iată care era felul de purtate al acestor preoţi faţă de popor: Când aducea cineva o
jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ţinând în mână o furculiţă cu
trei coarne,
14. o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală; şi tot ce apuca cu furculiţa lua preotul
pentru el. Aşa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo.
15. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului şi zicea celui ce aducea jertfa:
"Dă pentru preot carnea de fript; el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă."
16. Şi dacă omul zicea: "După ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ţi va plăcea", sluga
răspundea: "Nu! Dă-mi acum, căci altfel iau cu sila."
17. Tinerii aceştia se făceau vinovaţi înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că
nesocoteau darurile Domnului.
18. Samuel făcea slujba înaintea Domnului; şi copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.
19. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică şi i-o aducea când se suia cu bărbatul ei
ca să aducă jertfa din fiecare an.
20. Eli a binecuvântat pe Elcana şi pe nevasta sa şi a zis: "Să dea Domnul să ai copii din
femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului!" Şi s-au
întors acasă.
21. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată şi a născut trei fii şi două fiice.
Şi tânărul Samuel creştea înaintea Domnului.
22. Eli era foarte bătrân şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau
cu femeile care slujeau afară la uşa Cortului întâlnirii.
23. El le-a zis: "Pentru ce faceţi astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele
voastre rele.
24. Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului
să păcătuiască.
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25. Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă
păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?" Totuşi ei n-au ascultat de
glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare.

Vineri
2 Cronici 13:7 şi 1 Împăraţi 21:13; 7. Nişte oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el
şi s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr şi fricos şi nu putea să li
se împotrivească.
13. Cei doi oameni de nimic au venit şi s-au aşezat în faţa lui; şi aceşti oameni răi au
mărturisit aşa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: "Nabot a blestemat pe Dumnezeu şi
pe împăratul!" Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroşcat cu pietre, şi a murit.
Proverbele 6:12; Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură.
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