JUDECĂTORI

CARTEA JUDECĂTORILOR
Iuda bate pe
canaaniţi
1 *Num. 27.21.
Cap. 20.18.

2 *Gen. 49.8.
3 *Vers. 17.

4 *1 Sam. 11.8.
Ps. 44.2;
78.55.

7 *Lev. 24.19.
1 Sam. 15.33.
Iac. 2.13.

8 *Ios. 15.63.
Vers. 21.

9 *Ios. 10.36;
11.21; 15.13.
10 *Ios. 14.15;
15.13,14.

11 *Ios. 15.15.

1

Şi a fost aşa: după moartea lui
Iosua, fiii lui Israel au întrebat*
pe Domnul, zicând: „Cine dintre
noi să se suie întâi împotriva
canaaniţilor ca să se lupte cu ei?“
2 Şi Domnul a zis : „Iuda* să se
suie; iată, am dat ţara în mâna lui“.
3 Şi Iuda a zis lui Simeon, fratele
său: „Suie-te cu mine în partea
care mi-a căzut la sorţa şi să ne
luptăm împotriva canaaniţilor; şi
voi merge* şi eu cu tine în partea care ţi-a căzut la sorţ“. Şi Si4 meon a mers cu el. Şi Iuda s-a suit
şi Domnul a dat* pe canaaniţi şi
pe fereziţi în mâna lor; şi i-au
lovit la Bezec – zece mii de oa5 meni. Şi au găsit pe Adoni-Bezec în Bezec şi s-au luptat cu el; şi
au bătut pe canaaniţi şi pe fere6 ziţi. Şi Adoni-Bezec a fugit; şi l-au
urmărit şi l-au prins şi i-au tăiat
degetele cele mari ale mâinilor şi
7 ale picioarelor. Şi Adoni-Bezec a
zis: „Şaptezeci de împăraţi cu
degetele cele mari ale mâinilor şi
ale picioarelor lor tăiate culegeau
firimituri sub masa mea; cum am
făcut, aşa mi-a răsplătit* Dumnezeu“. Şi l-au adus la Ierusalim
şi el a murit acolo.
8
Şi fiii* lui Iuda au luptatb
împotriva Ierusalimului şi l-au
luat; şi l-au lovit cu ascuţişul
sabiei şi au ars cetatea cu foc.
9 Şi, după aceea, fiii lui Iuda au
coborât* să se lupte cu canaaniţii
care locuiau în ţinutul muntos şi
10 la sud şi la şes. Şi Iuda a mers
împotriva canaaniţilor care locuiau în Hebron (numele Hebronului a fost mai înainte ChiriatArbac*) şi i-au lovit pe Şeşai şi pe
11 Ahiman şi pe Talmai. Şi de acolo*
a mers împotriva locuitorilor
Debirului (şi numele Debirului a

a Lit. „în sorţul meu“

Neghev (ţinut pustiu)
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b Sau „luptaseră“
f Nimicire totală

fost mai înainte Chiriat-Seferd).
12
Şi Caleb* a zis: „Celui care va 12 *Ios.15.16,17
bate Chiriat-Seferul şi-l va lua îi
voi da de soţie pe Acsa, fiica
13 mea“. Şi Otniel, fiul lui Chenaz,
fratele cel mai mic* al lui Caleb, 13 *Cap. 3.9.
l-a luat; şi i-a dat de soţie pe Acsa,
14 fiica sa. Şi a fost aşa: când* a ve- 14 *Ios.15.18,19
nit ea, a stăruit de el să ceară un
ogor de la tatăl ei. Şi ea s-a dat
jos de pe măgar; şi Caleb i-a zis:
15 „Ce vrei?“ Şi ea i-a zis: „Dă-mi o
15 *Gen. 33.11.
binecuvântare*, pentru că mi-ai
dat un pământ din sude; dă-mi şi
izvoare de apă“. Şi Caleb i-a dat
izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
16
Şi fiii* chenitului, socrul lui 16 *Cap. 4.11;
4.17.
Moise, se suiseră din Cetatea Pal1 Sam. 15.6.
mierilor** cu fiii lui Iuda, în pustiul
1 Cr. 2.55.
**Deut. 34.3
lui Iuda, care este la sud de Arad†;
†Num. 21.1.
şi au mers†† şi au locuit cu poporul.
††Num.10.32
17
Şi Iuda* a mers cu fratele său 17 *Vers. 3.
**Num. 21.3
Simeon şi au bătut pe canaaniţii
Ios. 19.4.
care locuiau în Ţefat; şi l-au
nimicit cu desăvârşire şi au pus
18 numele cetăţii Hormaf**. Şi Iuda 18 *Ios. 11.22.
a luat Gaza* şi hotarul său, Ascalonul şi hotarul său şi Ecronul
19 şi hotarul său. Şi Domnul a fost*
19 *Vers. 2.
cu Iuda; şi el a luat în stăpânire
2 Împ. 18.7.
**Ios. 17.16;
ţinutul muntos, pentru că nu i-a
17.18.
alungat pe locuitorii văii, pentru că
Cap. 4.3,13.
aveau care** de fier.
20
Şi Hebronul l-au dat* lui Ca- 20 *Num. 14.24
Deut. 1.36.
leb, după cum zisese Moise; şi el
Ios. 14.9,13;
i-a alungat de acolo pe cei trei fii
15.13,14.
ai lui Anac.
Şi fiii* lui Beniamin nu i-au Cruţarea
21
alungat pe iebusiţii care locuiau canaaniţilor
în Ierusalim, ci iebusiţii locuiesc
cu fiii lui Beniamin în Ierusalim 21 *Ios. 15.63;
18.28.
până în ziua aceasta.
1 Cr. 11.4.
Şi casa lui Iosif, şi ei s-au suit
22
împotriva Betelului şi D omnul 22 *Vers. 19.
23 a fost* cu ei. Şi casa lui Iosif a 23 *Ios. 2.1;7.2.
Cap. 18.2.
trimis să cerceteze* Betelul (şi

c Cetatea lui Arba

d Cetatea Cărţii

e Probabil spre

JUDECĂTORI
23 **Gen. 28.19

numele cetăţii a fost mai înainte
Şi străjerii au văzut un
om ieşind din cetate şi i-au zis:
„Arată-ne, te rugăm, cum să intrăm în cetate şi-ţi vom arăta
25 bunătate*“. Şi le-a arătat cum să
intre în cetate. Şi au lovit cetatea
cu ascuţişul sabiei, dar au lăsat*
pe omul acela şi toată familia lui
26 să plece. Şi omul acela s-a dus în
ţara hetiţilor şi a zidit o cetate şi
i-a pus numele Luz, care este
numele ei până în ziua aceasta.
Şi Manase* n-a alungat pe
27
locuitorii Bet-Şeanului şi ai
satelora sale, nici pe locuitorii
Taanacului şi ai satelor sale, nici
pe locuitorii Dorului şi ai satelor
sale, nici pe locuitorii Ibleamului
şi ai satelor sale, nici pe locuitorii
Meghidoului şi ai satelor sale; şi
canaaniţii au vrut să locuiască în
28 ţara aceea. Şi a fost aşa: când
Israel a ajuns puternic, i-a supus
pe canaaniţi la tribut, dar nu i-a
alungat de tot.
Şi Efraim* n-a alungat pe ca29
naaniţii care locuiau în Ghezer**,
ci canaaniţii au locuit printre ei
în Ghezer.
Şi Zabulon n-a alungat pe
30
locuitorii Chitronului şi pe locuitorii Nahalolului*; ci canaaniţii
au locuit printre ei şi le-au plătit tribut.
31
Aşer* n-a alungat pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii Sidonului, nici pe cei din Ahlab, nici
pe cei din Aczib, nici pe cei din
Helba, nici pe cei din Afic şi nici
32 pe cei din Rehob. Şi aşeriţii* au
locuit în mijlocul canaaniţilor,
locuitorii ţării, pentru că nu i-au
alungat.
33
Neftali* n-a alungat pe locuitorii Bet-Şemeşului, nici pe locuitorii Bet-Anatului; şi a locuit
în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii Bet-Şemeşului şi ai Bet-Anatului le-au plătit tribut**.

24 *Ios. 2.12,14 24 Luz**).

25 *Ios. 6.25.

27 *Ios.17.11-13

29 *Ios. 16.10.
**1 Împ.9.16

30 *Ios. 19.15.

31 *Ios.19.24-30.

32 *Ps. 106.34,35

33 *Ios. 19.38.
**Vers. 30.

a Lit. „fiicelor“

b Sau „vă vor fi vrăjmaşi“

2: 10

Şi amoriţii au împins pe fiii
lui Dan în ţinutul muntos, pentru
că nu i-au lăsat să coboare în
35 vale. Şi amoriţii au vrut să locu- 35 *Ios. 19.42.
iască pe muntele Heres, în Aialon* şi în Şaalbim; dar mâna casei lui Iosif a ajuns tare şi ei le-au
36 plătit tribut. Şi hotarul amoriţilor 36 *Num. 34.4.
Ios. 15.3.
a fost de la suişul* Acrabim, de
la stâncă în sus.
Îngerul* Domnului S-a suit Îngerul
2 din ŞiGhilgal
omnului
la Bochim; şi a zis: Dmustră
„Eu v-am scos** din Egipt şi v-am
6.11.
adus în ţara pe care am promis-o 1 *Cap.
**Ex. 20.2.
prin jurământ părinţilor voştri; şi
†Gen. 17.7.
Lev. 26.42.
am zis: «Nu voi călca† legămânDeut. 7.9.
2 tul Meu cu voi niciodată; iar 2 *Ex. 23.32.
Deut. 7.2.
voi*, să nu faceţi legământ cu lo**Ex.34.12,13
cuitorii ţării acesteia, să le sfăDeut. 12.3.
†Ps. 106.34.
râmaţi** altarele», dar n-aţi ascultat† de glasul Meu. Pentru ce
3 aţi făcut aceasta? De aceea am şi
spus: «Nu-i voi alunga dinaintea 3 *Num. 33.55
Ios. 23.13.
voastră; ci vă vor sta în coasteb*
**Cap. 3.6.
4 şi dumnezeii** lor vă vor fi o
†Ex. 23.33;
cursă†»“. Şi a fost aşa: când a
34.12.
Deut. 7.16.
spus Îngerul Domnului cuvintele
Ps. 106.36.
acestea către toţi fiii lui Israel, po5 porul şi-a ridicat glasul şi a plâns. Şi
au numit locul acela Bochimc; şi au
jertfit acolo Domnului.
6
Şi Iosua a dat drumul* popo- Moartea lui
Iosua
rului şi fiii lui Israel s-au dus fie6 *Ios. 22.6;
care la moştenirea sa, ca să stă24.28.
7 pânească ţara. Şi poporul* a slujit Domnului în toate zilele lui 7 *Ios. 24.31.
Iosua şi în toate zilele bătrânilor
ale căror zile au urmatd după Iosua, care văzuseră toate faptele
mari pe care le făcuse Domnul
8 pentru Israel. Şi Iosua*, fiul lui 8 *Ios. 24.29.
Nun, robul Domnului, a murit
9 în vârstă de o sută zece ani. Şi
l-au înmormântat* în hotarul 9 *Ios. 24.30.
moştenirii sale, în Timnat-He**Ios. 19.50
rese**, în ţinutul muntos al lui
Efraim, în partea de nord a muntelui Gaaş.
10
Şi toată generaţia aceea de Închinarea
asemenea a fost adăugată la pă- la idoli şi
pedeapsa
rinţii săi. Şi s-a ridicat după ei
34

c Bocet

d Lit. „s-au lungit“

e Sau „Timnat-Serah“
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10 *Ex. 5.2.
o altă generaţie, care nu cunoş1 Sam. 2.12.
tea* pe Domnul, nici lucrările pe
1 Cr. 28.9.
Ier. 9.3.
care le făcuse El pentru Israel.
Gal. 4.8.
11
Şi fiii lui Israel au făcut rău*
2 Tes. 1.8.
Tit 1.16.
în ochii D omnului şi au slujit
11 *Cap. 3.7,12;
12
baalilor**. Şi au părăsit* pe
4.1; 6.1.
**Cap. 6.25;
D omnul Dumnezeul părinţilor
8.33; 10.6.

lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au umblat** după alţi
dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care erau în jurul lor, şi
s-au plecat† înaintea lor şi L-au
13 *Cap. 10.6. 13 mâniat pe D omnul. Şi L-au părăPs. 106.36.
sit pe Domnul şi au slujit* lui
**2 Împ. 23.13.
Baal şi astarteelora**.
14
Şi mânia D omnului s-a a14 *Deut. 31.17.
prins*
împotriva lui Israel şi i-a
Ps.106.40-42
**2Împ.17.20
dat** în mâinile cotropitorilor,
†Cap. 3.8.
care i-au prădat şi i-au vândut†
Ps. 44.12.
Is. 50.1.
în mâinile vrăjmaşilor lor, de jur††Lev. 26.37.
împrejur; şi ei n-au mai putut††
Deut. 28.26;
32.30.
să stea înaintea vrăjmaşilor lor.
Ios. 7.12,13.
15 Oriunde ieşeau, mâna Domnului
15 *Lev.26.14-26
era împotriva lor spre rău, după
Deut. 28.15.
cum vorbise Domnul şi după cum
le jurase* Domnul; şi erau foarte
strâmtoraţi.
Dumnezeu 16
Şi Domnul le-a ridicat* juridică
decători
şi ei i-au salvat din mâjudecători
17 na cotropitorilor lor. Dar n-au
16 *Cap. 3.9;
ascultat nici de judecătorii lor,
3.10,15.
pentru că au curvit după alţi*
1 Sam. 12.11.
Ps.106.43-45
dumnezei şi s-au plecat înaintea
Fap. 13.20.
lor; s-au abătut repede de la ca17 *Lev. 17.7.
lea pe care umblaseră** părinţii
**Vers. 7.
lor ascultând de poruncile Dom18 *Ios. 1.5.
18 nului; ei n-au făcut aşa. Şi când
**Gen. 6.6.
le ridica D omnul judecători,
Deut. 32.36.
Ps. 106.44,45
atunci D omnul era* cu judecătorul şi-i salva din mâna vrăjmaşilor lor în toate zilele judecătorului; pentru că Domnul avea
milă b ** de suspinele lor, din
cauza celor care îi asupreau şi
19 *Cap. 3.12; 19 a celor care îi subjugau. Şi era
4.1; 8.33.
aşa: când murea* judecătorul, ei
se întorceau şi se stricau din
nou, mai mult decât părinţii lor,
umblând după alţi dumnezei, ca
să le slujească şi să se plece îna12 *Deut. 31.16.
**Deut. 6.14.
†Ex. 20.5.

intea lor: nu părăseau faptele
lor, nici calea lor cea încăpăţâ20 nată. Şi mânia* Domnului s-a a20 *Vers. 14.
prins împotriva lui Israel şi a zis:
**Ios. 23.16.
„Pentru că naţiunea aceasta a
călcat legământul** Meu, pe care
l-am poruncit părinţilor lor, şi
21 n-a ascultat de glasul Meu, nici 21 *Ios. 23.13.
Eu nu voi mai alunga* dinaintea
lor pe nici una dintre naţiunile
pe care le-a lăsat Iosua când a
22 murit, pentru ca prin ele să în- 22 *Deut.8.2,16;
cerc* pe Israel, dacă vor păzi
13.3.
Cap. 3.1,4.
sau nu calea D omnului, ca să
umble pe ea, cum au păzit-o pă23 rinţii lor“. Şi Domnul a făcut să
rămână naţiunile acestea, fără să
le alunge în grabă, şi nu le-a dat
în mâna lui Iosua.
lui
3 Şi acestea sunt naţiunile* pe Încercarea
Israel
prin
care le-a lăsat Domnul ca să înnaţiunile
cerce prin ele pe Israel, pe toţi cei
cruţate
care nu cunoscuseră toate răz2 boaiele Canaanului, numai pentru
ca generaţiile fiilor lui Israel 1 *Cap.2.21,22
să cunoască războiul, învăţându-l, cel puţin cei care mai înainte nu ştiuseră nimic de el: cele
3 cinci* căpetenii ale filistenilor şi
3 *Ios. 13.3.
toţi canaaniţii şi sidonienii şi heviţii care locuiesc pe muntele Libanului, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea în Hamat.
4 Şi ele erau pentru a încerca* pe 4 *Deut. 8.2.
Cap. 2.22.
Israel prin ele, ca să cunoască dacă
vor asculta de poruncile Domnului, pe care El le poruncise părinţilor lor princ Moise.
Şi fiii* lui Israel au locuit prin- 5 *Ps. 106.35.
5
tre canaaniţi, hetiţi şi amoriţi şi
6 fereziţi şi heviţi şi iebusiţi. Şi au 6 *Ex. 34.16.
Deut. 7.3.
luat* pe fiicele lor de soţii şi au
Ios. 23.12.
dat pe fiicele lor fiilor lor şi au
slujit dumnezeilor lor.
Şi fiii lui Israel au făcut rău
Otniel
7
în ochii D omnului şi au uitat 7 *Cap. 2.13.
**Ex. 34.13.
pe Domnul Dumnezeul lor şi au
Deut. 16.21.
Cap. 6.25.
8 slujit* baalilor şi aşerelora**. Şi
1 Împ. 16.33.
mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a vândut* 8 *Cap. 2.14.

a Nume de zeităţi masculine şi feminine
c Lit. „prin mâna lui“
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b Sau „D
Domnului Îi părea rău“
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8 **Hab. 3.7.
9 *Cap. 4.3;
6.7; 10.10.
1 Sam. 12.10
Neem. 9.27.
Ps. 22.5;
106.44; 107.13
**Cap. 2.16.
†Cap. 1.13.
10 *Num. 27.18.
Cap. 6.34;
11.29; 13.25;
14.6,19.
1 Sam. 11.6.
2 Cr. 15.1.

Ehud
12 *Cap. 2.19.
**1 Sam.12.9

13 *Cap. 5.14.
**Deut. 34.3.
Cap. 1.16.

14 *Deut. 28.48.

15 *Vers. 9.
Ps. 78.34.
**Cap. 20.16

19 *Ios. 4.20.

în mâna lui Cuşan-Rişeataim**,
Mesopotamieia. Şi fiii
lui Israel au slujit lui Cuşan-Rişeataim opt ani. Şi fiii lui Israel
au strigat* către Domnul; şi Domnul a ridicat fiilor lui Israel un
salvator**, care i-a salvat, pe Otniel†, fiul lui Chenaz, fratele cel
10 mai mic al lui Caleb. Şi Duhul
Domnului a fost* peste el şi el a
judecat pe Israel; şi a ieşit la
război şi Domnul a dat în mâna
lui pe Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamieia; şi mâna lui
a fost tare împotriva lui Cuşan11 Rişeataim. Şi ţara a avut odihnă
patruzeci de ani. Şi Otniel, fiul lui
Chenaz, a murit.
12
Şi fiii lui Israel din nou au
făcut rău* în ochii Domnului; şi
D omnul a întărit pe Eglon**,
împăratul Moabului, împotriva
lui Israel, pentru că ei făcuseră
13 rău în ochii D omnului. Şi el a
adunat la sine pe fiii lui Amon şi
ai lui Amalec* şi a mers şi a lovit
pe Israel; şi au luat în stăpânire
14 Cetatea Palmierilor**. Şi fiii lui
Israel au slujit* lui Eglon, împăratul Moabului, optsprezece ani.
15 Şi fiii lui Israel au strigat* către
Domnul şi Domnul le-a ridicat
un salvator, pe Ehud, fiul lui Ghera beniamitul, bărbat stângacib**.
Şi fiii lui Israel au trimis, prin
mâna lui, un dar lui Eglon, împă16 ratul Moabului. Şi Ehud şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, lungă
de un cotc, şi a încins-o sub haina
17 sa, la coapsa lui cea dreaptă. Şi a
adus darul la Eglon, împăratul
Moabului. Şi Eglon era un om
18 foarte gras. Şi a fost aşa: când a
terminat de adus darul, a dat
drumul oamenilor care purtaseră
19 darul. Şi s-a întors* de la carierele de piatrăd de lângă Ghilgal şi
a zis: „Am o vorbă tainică pentru tine, împărate!“ Şi el a zis:
„Tăcere!“ Şi toţi cei care stăteau
9 împăratul

a Ebr. Aram-naharaim

el au ieşit de la el. Şi Ehud
a venit la el. Şi el şedea în camera
răcoroasă de sus, care era numai
pentru el. Şi Ehud a zis: „Am un
cuvânt de la Dumnezeu pentru
tine“. Şi el s-a ridicat de pe scaun.
21 Şi Ehud şi-a întins mâna stângă
şi şi-a luat sabia de la coapsa
dreaptă şi a înfipt-o în pântecele
22 lui. Şi chiar mânerul a intrat după
tăiş şi grăsimea s-a închis peste
tăiş, pentru că n-a putut scoate
sabia din pântecele lui şi ea i-a
ieşit printre picioare.
23
Şi Ehud a ieşit în pridvor şi a
închis după el uşile camerei de sus
şi le-a încuiat.
24
Şi, după ce a ieşit el, au venit
slujitorii şi s-au uitat; şi, iată,
uşile camerei de sus erau încuiate. Şi au zis: „Negreşit, îşi acoperă* picioarele în camera sa răco25 roasă“. Şi au aşteptat cât timp
s-au jenat*; şi, iată, el nu deschidea uşile camerei de sus; şi au luat
cheia şi au descuiat şi, iată, domnul lor zăcea mort pe pământ.
26
Şi, pe când întârziau ei, Ehud
a fugit şi a trecut de carierele de
27 piatră şi a scăpat la Seira. Şi a
fost aşa: când a venit, a sunat*
din trâmbiţă în ţinutul muntos**
al lui Efraim. Şi fiii lui Israel au
coborât cu el din ţinutul muntos
28 şi el era înaintea lor. Şi el le-a zis:
„Urmaţi-mă, pentru că Domnul a
dat* în mâna voastră pe vrăjmaşii
voştri, pe moabiţi. Şi au coborât
după el şi au luat lui Moab vadurile** Iordanului şi nu lăsau
29 pe nimeni să treacă. Şi, în timpul
acela, au bătut pe moabiţi, cam
zece mii de oameni, toţi voinicie
şi toţi oameni viteji, şi n-a scă30 pat nici unul. Şi, în ziua aceea,
Moabul a fost supus sub mâna
lui Israel. Şi ţara* a avut odihnă
optzeci de ani.
31
Şi, după el, a fost Şamgar*,
fiul lui Anat. Şi el a bătut pe fi-

3: 31

20 lângă

b Lit. „legat în ce priveşte mâna sa dreaptă“ c Probabil
„un cot scurt“; nu arată o măsură fixă d Sau „chipurile cioplite“ e Lit. „graşi“

24 *1 Sam. 24.3

25 *2 Împ. 2.17;
8.11.

27 *Cap. 5.14;
6.34.
1 Sam. 13.3.
**Ios. 17.15.
Cap. 7.24;
17.1; 19.1.
28 *Cap. 7.9,15.
1 Sam. 17.47
**Ios. 2.7.
Cap. 7.24;
12.5.

30 *Vers. 11.

Şamgar
31 *Cap. 5.6,8.
1 Sam. 13.19;
13.22.
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4: 1

31 **1 Sam. 7.47
†Cap. 2.16.
††1 Sam. 4.1

listeni, şase sute de oameni, cu o
ţepuşă** pentru boi. Şi a salvat† şi
el pe Israel††.
Debora şi
fiii lui Israel din nou au
4 făcutŞi rău*
Barac
în ochii Domnului; şi
1 *Cap. 2.19.
2 Ehud murise. Şi Domnul i-a vân2 *Cap. 2.14.
dut* în mâna lui Iabin, împăra**Ios. 11.1;
tul Canaanului, care împărăţea
11.10; 19.36.
†1 Sam. 12.9
în Haţor**. Şi căpetenia oştirii
Ps. 83.9.
sale era Sisera†, care locuia în
3 *Deut. 20.1. 3 Haroşet-Goima. Şi fiii lui Israel
Cap. 1.19.
au strigat către Domnul, pentru
**Cap. 5.8.
că el avea nouă sute de care*
Ps. 106.42.
de fier şi a asuprit** tare pe fiii
4 lui Israel, douăzeci de ani. Şi Deborab, o femeie profetesă, soţia
lui Lapidot, judeca pe Israel în
5 timpul acela. Şi ea locuia* sub
5 *Gen. 35.8.
Palmierul Deborei, între Rama şi
Betel, în ţinutul muntos al lui
Efraim; şi fiii lui Israel se suiau
6 *Ev. 11.32.
6 la ea pentru judecată. Şi ea a tri**Ios. 19.37.
mis şi a chemat pe Barac*, fiul
lui Abinoam din Chedeş-Neftali**, şi i-a zis: „N-a poruncit
D omnul Dumnezeul lui Israel:
«Du-te şi îndreaptă-te spre muntele Tabor şi ia cu tine zece mii de
bărbaţi dintre fiii lui Neftali şi
dintre fiii lui Zabulon şi voi
7
7 *Ex. 14.4.
**Cap. 5.21.
atrage* la tine, la râul Chişon**,
1 Împ. 18.40.
pe Sisera, căpetenia oştirii lui
Ps. 83.9,10.
Iabin, carele lui şi mulţimea lui
8 şi-l voi da în mâna ta»?“ Şi Barac
i-a zis: „Dacă vei merge cu mine,
atunci voi merge, dar dacă nu vei
merge cu mine, nu voi merge“.
9 Şi ea a zis: „Da, voi merge cu tine,
9 *Cap. 2.14.
Vers. 21.
dar nu va fi spre onoarea ta pe
calea pe care mergi, pentru că
Domnul va da* pe Sisera în mâna
unei femei“. Şi Debora s-a ridicat
şi a mers cu Barac la Chedeş.
10
Şi Barac a chemat pe Za10 *Cap. 5.18.
bulon* şi pe Neftali la Chedeş; şi
**Ex. 11.8.
Vers. 14.
s-au suit** după elc zece mii de
Cap. 5.15.
bărbaţi; şi Debora s-a suit cu el.
1 Împ. 20.10.
11 (Iar Heber chenitul* se despărţise
11 *Cap. 1.16.
de cheniţi, de fiii lui Hobab**,
**Num.10.29
†Ios. 19.33.
socrul lui Moise, şi îşi întinsese
Vers. 6.
cortul până la stejarul Ţaanaim†,
a Sau „Haroşetul naţiunilor“
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12 care

este lângă Chedeş.) Şi au
spus lui Sisera că Barac, fiul lui
Abinoam, s-a suit la muntele Ta13 bor. Şi Sisera şi-a adunat toate 13 *Vers. 3.
carele, nouă* sute de care de fier,
şi pe tot poporul care era cu el,
de la Haroşet-Goim până la râul
Chişon.
14
Şi Debora a zis lui Barac: „Ri- 14 *Deut. 9.3.
2 Sam. 5.24.
dică-te, pentru că aceasta este
Ps. 68.7.
ziua în care a dat Domnul pe SiIs. 52.12.
sera în mâna ta! N-a ieşit* Domnul înaintea ta?“ Şi Barac a coborât de pe muntele Tabor, şi zece
15 mii de oameni în urma lui. Şi 15 *Deut. 7.23.
Ios. 10.10.
Domnul a înfrânt* pe Sisera şi
Ps. 83.9,10.
toate carele şi toată oştirea cu
ascuţişul sabiei dinaintea lui Barac; şi Sisera s-a dat jos din car şi
16 a fugit pe jos. Şi Barac a urmărit
14.28.
carele şi oştirea până la Haroşet- 16 *Ex.
Ps. 83.9.
Goim; şi toată oştirea lui Sisera
a căzut sub ascuţişul sabiei: n-a
rămas unul*.
17
Şi Sisera a fugit pe jos la cor- Sisera ucis
de Iael
tul Iaelei*, soţia lui Heber cheni17
*Cap. 5.6.
tul, pentru că între Iabin, împăratul Haţorului, şi casa lui Heber
18 chenitul era pace. Şi Iael a ieşit
în întâmpinarea lui Sisera şi i-a
zis: „Retrage-te, domnul meu, la
mine; nu te teme“. Şi s-a retras
la ea în cort şi ea l-a acoperit
19 cu învelitoarea. Şi el i-a zis: 19 *Cap. 5.25.
„Dă-mi, te rog, să beau puţină apă,
că-mi este sete“. Şi ea i-a deschis
burduful* cu lapte şi i-a dat să bea
20 şi l-a învelit. Şi el i-a zis: „Stai la
uşa cortului şi va fi aşa: dacă va
veni cineva şi te va întreba, zicând: «Este cineva aici?», să spui:
21 «Nu!»“ Şi Iael*, soţia lui Heber, 21 *Cap. 5.26.
a luat un ţăruş al cortului şi a luat
ciocanul în mână şi a venit încet
la el şi i-a bătut ţăruşul prin tâmple şi el s-a înfipt în pământ; căci
căzuse într-un somn adânc şi era
22 obosit. Şi a murit. Şi, iată, pe când
Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a
ieşit în întâmpinare şi i-a zis:
„Vino şi îţi voi arăta pe bărbatul

b Albină

c Lit. „la picioarele lui“
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pe care-l cauţi“. Şi el a venit în
cortul ei şi, iată, Sisera zăcea
mort şi ţăruşul era în tâmplele
23
lui. Şi, în ziua aceea, Dumnezeu a
23 *Neem. 9.24.
Ps. 18.47.
supus* pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea fiilor lui Israel.
24 Şi mâna fiilor lui Israel înainta
şi apăsa greu împotriva lui Iabin,
împăratul Canaanului, până când
au nimicit pe Iabin, împăratul
Canaanului.
Cântarea 5
Şi Debora şi Barac, fiul lui
Deborei şi a
Abinoam,
au cântat* în ziua
lui Barac
aceea,
zicând:
1 *Ex. 15.1.
2
Pentru că acei conducători* au
Ps. 18 titlu
condus în Israel,
2 *Vers. 9.
pentru că poporul s-a oferit**
**2 Cr. 17.16
Ps. 110.3.
de bunăvoie,
binecuvântaţi pe Domnul!
3
Ascultaţi*, împăraţilor! Ple3 *Deut. 32.1,3
caţi urechea, căpeteniilor!
Ps. 2.10.
**Ps. 27.6.
Eu, eu voi cânta** D omnului;
voi face o cântare de laudă
D omnului Dumnezeului lui Israel.
Doamne*, când ai ieşit Tu din
4
4 *Deut. 33.2.
Seir,
Ps. 68.7.
**2 Sam. 22.8
când ai înaintat din câmpiile
Ps. 68.8.
Edomului,
Is. 64.3.
Hab. 3.10.
pământul** s-a cutremurat şi
cerurile au picurat,
da, norii au picurat apă.
5
Munţii* s-au zguduita înaintea
5 *Deut. 4.11.
Ps. 97.5.
feţei Domnului,
**Ex. 19.18.
Sinaiul** acela, înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
6
În zilele lui Şamgar*, fiul lui
6 *Cap. 3.31.
**Cap. 4.17.
Anat, în zilele Iaelei**,
†Lev. 26.22.
căile† erau neumblate şi călă2 Cr. 15.5.
torii pe drumuri mari umblau pe
Is. 33.8.
Plân. 1.4;
căi strâmbe.
4.18.
7
Conducătoriib au încetat în Is7 *Is. 49.23.
rael,
au încetat până m-am ridicat
eu, Debora,
până m-am ridicat eu, o mamă* în Israel.
8
Îşi alegeau dumnezei* noi;
8 *Deut.32.16.
Cap. 2.12,17.
atunci războiul era la porţi.

Nu se vedea** nici scut nici
suliţă la patruzeci de mii în Israel.
9
Inima mea este pentru căpeteniile lui Israel, care s-au oferit*
de bunăvoie pentru popor.
Binecuvântaţi pe Domnul!
10
Voi, care încălecaţi* pe măgăriţe albe, care şedeţi pe covoare
şi care umblaţi pe drum, cântaţic**!
11
Din cauza glasului celor care
împart prada în mijlocul adăpătoarelor*,
acolo istorisesc ei dreptatead** Domnului,
dreptatea cârmuirii Sale către
satele Sale în Israel.
Şi poporul D omnului a coborât la porţi.
12
Trezeşte-te*, trezeşte-te, Debora! Trezeşte-te, trezeşte-te, rosteşte o cântare!
Ridică-te, Barac, şi du robia**
ta roabă, fiu al lui Abinoam!
13
Apoi coboară, tu, rămăşiţă de
oameni măreţi*, ca popor al Său.
Doamne, coboară cu mine în
mijlocule vitejilor.
14
Din Efraim sunt cei a căror
rădăcinăf este îng Amalec*.
După tine era Beniamin între
popoarele tale!
Din Machir** au coborât căpeteniih
şi din Zabulon cei care mânuiau toiagul conducătoruluii.
15
Şi căpeteniile lui Isahar erau
cu Debora;
şi Isahar, ca şi Barac*;
au fost trimişi în vale la
picioarele** lui;
la pâraiele lui Ruben au fost
mari hotărâri ale inimii.
16
De ce ai rămas între staule*,
ca să auzi fluierăturile turmelor?
La pâraiele lui Ruben au fost
mari sfătuiri ale inimii!
Galaadul* a rămas dincolo de
17

a Sau „s-au topit“ b Lit. „Satele“ c Sau „cugetaţi“, „meditaţi“ d Lit. „dreptăţile“
f Sau „scaun“ g Sau „împotriva lui“ h Sau „legiuitori“ i Sau „scribului“

5: 17
8 **1Sam.13.19;
13.22.

9 *Vers. 2.

10 *Cap. 10.4;
12.14.
**Ps. 105.2;
107.32;
145.5.
11 *Gen. 24.11;
29.2,3.
**Vers. 8.
1 Sam. 12.7.
Ps. 145.7.
Mica 6.5.

12 *Ps. 57.8.
**Ps. 68.18.

13 *Ps. 49.14.

14 *Cap. 3.13.
**Num.32.39;
32.40.

15 *Cap. 4.14.
**Cap. 4.10.

16 *Num. 32.1.

17 *Ios. 13.25;
13.31; 22.9.

e Sau „împotriva“
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17 **Ios. 19.24;
19.31.

18 *Cap. 4.10.

19 *Ios. 11.1.
**Cap. 1.27.
†Vers. 30.

20 *Ios. 10.11.
Ps. 77.18.
21 *Cap. 4.7.
**Ps. 44.5.

22 *Iov 39.19.

23 *Cap.21.9,10
Neem. 3.5.
**1 Sam. 17.47;
18.17; 25.28.
†Vers. 13.

24 *Cap. 4.17.
**Lc. 1.28.

25 *Cap. 4.19.

26 *Cap. 4.21.

5: 18

Iordan;
şi Dan, pentru ce a rămas
lângă corăbii?
Aşer** a stat pe ţărmul mărilor
şi a rămas în văile sale.
18
Zabulon* este un popor care
şi-a primejduit viaţa până la
moarte;
asemenea şi Neftali, pe înălţimile câmpului.
19
Împăraţii* au venit, s-au luptat.
Atunci împăraţii Canaanului
s-au luptat
în Taanac**, lângă apele
Meghidoului;
dar n-au luat pradă† de argint.
20
Din ceruri* se lupta,
de pe cărările lor, stelele s-au
luptat cu Sisera.
21
Râul Chişon* i-a măturat,
vechiul râua , râul Chişon!
Ai călcat** puterea în picioare, suflete al meu!
22
Atunci copitele cailor* s-au
lovit de goana,
de goana puternicilor lor.
23
Blestemaţi Merozul, zice
Îngerul Domnului;
blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui,
pentru că ei n-au venit* în
ajutorul Domnului,
în ajutorul** Domnului printre viteji†.
24
Binecuvântată să fie mai presus de femei Iael*, soţia lui Heber chenitul,
binecuvântată** mai presus
de femeile care stau în cort!
25
El a cerut* apă, ea i-a dat
lapte;
în potirul celor măreţi ea i-a
adus smântână.
26
Ea şi-a întins mâna* spre ţăruş
şi dreapta ei spre ciocanul
lucrătorilor
şi a lovit cu ciocanul pe Sisera,
i-a zdrobit capul,
a sfărâmat şi i-a străpuns
a Sau „râul luptelor“
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b Sau „prăzii“

tâmpla.
El s-a ghemuit la picioarele ei,
a căzut, s-a întins jos;
s-a ghemuit la picioarele ei, a
căzut.
Unde s-a ghemuit, acolo a căzut
nimicit.
28
Mama lui Sisera se uită pe
fereastră
şi strigă printre zăbrele:
«Pentru ce întârzie carul lui să
vină?
Pentru ce zăboveşte tropotul
carelor sale?»
29
Cele înţelepte dintre doamnele
ei răspund
şi ea îşi răspunde singură:
30
«N-au găsit ei, n-au împărţit
30 *Ex. 15.9.
ei prada,
o fată, două fete de fiecare cap
de bărbat?
Pradă* de veşminte vopsite
pentru Sisera,
pradă de veşminte vopsite,
brodate;
veşminte vopsite, brodate pe
ambele părţi pentru gâtul prădătoruluib!»
31
Aşa* să fie nimiciţi toţi vrăj- 31 *Ps. 83.9,10;
maşii Tăi, Doamne!
92.9.
**2 Sam. 23.4
Iar cei care Te iubesc să fie
†Ps. 19.5;
ca răsăritul** soarelui în pute89.36,37.
rea† sa!“
Şi ţara a avut odihnă patruzeci
de ani.
Asuprirea
6 Şi fiii lui Israel au făcut rău* madianiţilor
în ochii Domnului şi Domnul i-a
2.19.
dat în mâna lui Madianc** şap- 1 *Cap.
**Num. 22.4;
25.17.
2 te ani. Şi mâna lui Madian a fost
Hab. 3.7.
tare împotriva lui Israel. Din cauza madianiţilor, fiii lui Israel 2 *1 Sam. 13.6
Ev. 11.38.
şi-au făcut săpăturid* în munţi şi
3 peşteri şi locuri întărite. Şi era 3 *Cap. 3.13.
**Gen. 29.1.
aşa: când semăna Israel, se suiau
1 Împ. 4.30.
Madian şi Amalec* şi fiii răsăIov 1.3.
ritului**; şi se suiau împotriva
4 lor. Şi îşi aşezau tabăra împotri- 4 *Lev. 26.16.
Deut. 28.31.
va lor şi stricau* venitul ţării până
Mica 6.15.
la Gaza şi nu lăsau merinde în
Israel, nici oaie, nici bou, nici mă5 gar. Pentru că se suiau cu vitele
27

c Ceartă

d Adăposturi săpate
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5 *Cap. 7.12.

6 *Deut. 28.43.
**Cap. 3.15.
Osea 5.15.

8 *Cap. 2.1,2.
**Ios. 24.17.

9 *Ps. 44.2,3.

10 *2 Împ. 17.35;
17.37,38.
Ier. 10.2.

Ghedeon
11 *Vers. 21.
Cap. 13.3.
**Ios. 17.2.
†Ev. 11.32.
12 *Cap. 13.3.
Lc. 1.11,28.
**Ios. 1.5.
13 *Ps. 89.49.
Is. 59.1; 63.15
**Ps. 44.1.
†Vers. 1.
2 Cr. 15.2.
Ps. 44.9.

14 *1 Sam. 12.11
Ev. 11.32,34.
**Ios. 1.9.
Cap. 4.6.

15 *Ex. 3.11.
**1 Sam. 9.21
Vers. 11.

lor şi cu corturile lor şi veneau o
mulţime, ca lăcustele*: ei şi cămilele lor erau fără număr şi in6 trau în ţară ca s-o distrugă. Şi Israel era foarte* sărăcit din cauza
lui Madian; şi fiii lui Israel au strigat** către Domnul.
7
Şi a fost aşa: când fiii lui Israel au strigat către Domnul din
8 cauza lui Madian, D omnul a
trimis pe un profet la fiii lui Israel, care le-a* zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Eu v-am
făcut să vă suiţi din Egipt
9 şi v-am scos din casa** robilor şi
v-am scăpat din mâna egiptenilor
şi din mâna tuturor asupritorilor
voştri şi i-am alungat* dinaintea
10 voastră şi v-am dat ţara lor. Şi
v-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; nu vă temeţi* de
dumnezeii amoriţilor, în a căror
ţară locuiţi». Dar n-aţi ascultat de
glasul Meu»“.
11
Şi Îngerul* Domnului a venit
şi S-a aşezat sub stejarul a din
Ofra, care era al lui Ioas din
Abiezer**. Şi Ghedeon†, fiul său,
bătea grâu în teasc, ca să-l as12 cundă de madianiţi. Şi Îngerul*
D omnului i S-a arătat şi i-a
Domnul este** cu tine, răzzis: „D
13 boinic viteaz!“ Şi Ghedeon I-a
zis: „Ah, Domnul meu! Dacă este
Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră?
Şi unde* sunt toate minunile Sale,
pe care ni le-au istorisit** părinţii noştri, zicând: «Nu ne-a scos
Domnul din Egipt?» Şi acum, Domnul ne-a lepădat† şi ne-a dat
14 în mâna lui Madian“. Şi D omnul
a privit spre el şi i-a zis:
„Mergi cu această putere* a ta şi
vei salva pe Israel din mâna lui
Madian. Nu te-am trimis** Eu?“
15 Şi el I-a zis: „Ah, Doamne, prin
ce* voi salva pe Israel? Iată, familiab mea este cea mai săracă**
în Manase şi eu sunt cel mai mic

a Sau „terebintul“

16 în

casa tatălui meu“. Şi Domnul
i-a zis: „Eu voi fi* negreşit cu tine
şi vei bate pe Madian ca pe un
17 singur om“. Şi el I-a zis: „Acum,
dacă am căpătat favoare în ochii
Tăi, dă-mi un semn* că Tu vor18 beşti cu mine; Te rog, nu Te depărta de aici*, până voi veni la
Tine şi voi aduce darul meu şi-l
voi pune înaintea Ta“. Şi El a zis:
„Voi zăbovi până te vei întoarce“.
19 Şi Ghedeon a intrat* şi a pregătit un ied dintre capre şi azime
dintr-o efă de făină: carnea a
pus-o în coş şi zeama a pus-o în
oală şi I-a adus afară sub stejar şi
20 I le-a pus înainte. Şi Îngerul lui
Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi
azimele şi pune-le* pe această
stâncă şi varsă** zeama“. Şi a fă21 cut aşa. Şi Îngerul Domnului a întins vârful toiagului care era în
mâna Sa şi a atins carnea şi azimele. Şi focul* s-a ridicat din
stâncă şi a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a
depărtat dinaintea ochilor lui.
22
Şi Ghedeon a văzut* că era
Îngerul Domnului şi Ghedeon a
zis: „Vai, Doamne Dumnezeule!
Pentru că am văzut** pe Îngerul
23 Domnului faţă în faţă“. Şi Domnul i-a zis: „Pace* ţie, nu te teme,
24 nu vei muri!“ Şi Ghedeon a zidit
acolo un altar D omnului şi l-a
Domnul păciic“. Până în
numit „D
ziua aceasta el este încă în Ofra*
din Abiezer.
25
Şi a fost aşa: în noaptea aceea,
Domnul i-a zis: „Ia viţelul pe care-l are tatăl tău, al doilea taur
de şapte ani, şi dărâmă altarul lui
Baal pe care-l are tatăl tău şi taie
26 aşera* care este lângă el. Şi zideşte un altar D omnului Dumnezeului tău pe vârful acestei întărituri, în felul rânduit, şi ia al
doilea taur şi oferă-l ca arderede-totd cu lemnele aşerei, pe care
27 o vei tăia“. Şi Ghedeon a luat zece

b Lit. „mia“ (ceată de o mie de oameni)

mireasmă se înalţă spre ceruri

c Ebr. „Yahve Şalom“

6: 27
16 *Ex. 3.12.
Ios. 1.5.

17 *Ex. 4.1-8.
Vers. 36,37.
2 Împ. 20.8.
Ps. 86.17.
Is. 7.11;
38.7,8.
18 *Gen. 18.3,5.
Cap. 13.15.

19 *Gen. 18.6-8

20 *Cap. 13.19.
**1 Împ. 18.33;
18.34.

21 *Lev. 9.24.
1 Împ. 18.38.
2 Cr. 7.1.

22 *Gen. 32.30.
Ex. 33.20.
Cap. 13.22.
**Gen. 16.13
Cap. 13.21.
23 *Dan. 10.19.
24 *Cap. 8.32.

25 *Ex. 34.13.
Deut. 7.5.

d Jertfă a cărei

275

JUDECĂTORI

32 *Cap. 7.1.
1 Sam. 12.11.
2 Sam. 11.21.

33 *Vers. 3.
**Ios. 17.16.

34 *Cap. 3.10.
1 Cr. 12.18.
2 Cr. 24.20.
**Num. 10.3.
Cap. 3.27.
35 *Cap. 4.6,10;
5.18.

Lâna şi
roua
36 *Cap. 6.17.
37 *Ex. 4.3,4;
4.6,7.

bărbaţi dintre robii săi şi a făcut 38 Şi a fost aşa. Şi s-a sculat discum îi vorbise Domnul. Şi a fost
de-dimineaţă a doua zi şi a strâns
aşa: fiindcă se temea de casa
valul şi a stors roua din val, un
tatălui său şi de oamenii cetăţii 39 vas plin cu apă. Şi Ghedeon a zis 39 *Gen. 18.32.
să facă aceasta ziua, a făcut-o
lui Dumnezeu: „Să nu se aprindă*
noaptea.
mânia Ta împotriva mea şi voi
28
Şi, când s-au trezit oamenii
vorbi numai de data aceasta: «Te
cetăţii dis-de-dimineaţă, iată, alrog, să mai încerc numai de data
tarul lui Baal era dărâmat, şi aşera
aceasta cu valul. Te rog, să fie
care era lângă el, tăiată, şi taurul
uscat numai valul şi pe tot ogorul
al doilea adus ardere-de-tot 40 să fie rouă»“. Şi Dumnezeu a făcut
29 pe altarul care era zidit. Şi ei au
aşa în noaptea aceea: şi a fost
zis unul către altul: „Cine a făcut
uscat numai valul şi pe tot ogorul
aceasta?“ Şi au cercetat şi au îna fost rouă.
trebat şi au zis: „Ghedeon, fiul 7
Şi Ierub-Baal*, adică GhedeVictoria
asupra
30 lui Ioas, a făcut lucrul acesta“. Şi
on, s-a sculat de dimineaţă, şi tot
madianiţilor
oamenii cetăţii i-au zis lui Ioas:
poporul care era cu el, şi şi-au aşe„Scoate afară pe fiul tău, ca să
zat tabăra lângă izvorul Harodd;
1 *Cap. 6.32.
moară, pentru că a dărâmat altaşi avea tabăra lui Madian spre
**Gen. 12.6.
Deut. 11.30.
rul lui Baal şi pentru că a tăiat
nord, lângă dealul More**, în
31 aşera care era lângă el“. Şi Ioas a 2 vale. Şi Domnul i-a zis lui Ghe- 2 *Deut. 8.17.
Is. 10.13.
zis tuturor celor care stăteau lândeon: „Poporul care este cu tine
1 Cor. 1.29.
gă el: „Vreţi voi să-l apăraţi pe
este prea mult ca să dau pe Ma2 Cor. 4.7.
Baal? Sau vreţi voi să-l salvaţi?
dian în mâna lor, ca nu cumva IsCine-l va apăra să moară până
rael să se laude* împotriva Mea,
dimineaţă. Dacă el este dumnezicând: «Mâna mea m-a salvat».
zeu, să se apere singur, pentru că 3 Şi acum strigă în auzul poporu- 3 *Deut. 20.8.
32 i-au dărâmat altarul“. Şi l-au nului, zicând: «Cine este fricos* şi
tremură să se întoarcă şi să plemit în ziua aceea Ierub-Baala*, zicând: „Apere-se Baal împotriva
ce de la muntele Galaad»“. Şi
lui, pentru că i-a dărâmat altarul“.
douăzeci şi două de mii s-au
33
Şi tot Madianul* şi Amalec şi
întors din popor şi au rămas zece
fiii răsăritului s-au adunat îm- 4 mii. Şi D omnul a zis lui Ghepreună şi au trecutb şi şi-au aşezat
deon: „Poporul este încă mult,
34 tabăra în Valea** Izreel. Şi Ducoboară-i la apă şi ţi-i voi înhul* Domnului l-a îmbrăcat pe
cerca acolo; şi va fi aşa: acela deGhedeonc şi el a sunat** din trâmspre care îţi voi zice: «Acesta
biţă şi cei din Abiezer au fost chesă meargă cu tine!», acela va mer35 maţi după el. Şi a trimis soli prin
ge cu tine; şi despre oricine îţi
tot Manase şi au fost chemaţi şi
voi zice: «Acesta să nu meargă cu
ei după el. Şi a trimis soli la Aşer 5 tine!», acela nu va merge“. Şi a
şi la Zabulon* şi la Neftali, şi
coborât poporul la apă. Şi Domei s-au suit în întâmpinarea lor.
nul a zis lui Ghedeon: „Pe oricine
36
Şi Ghedeon a spus lui Dumva lipăi cu limba sa din apă, cum
nezeu: „Dacă vrei să salvezi* pe
lipăie câinele, pe acela pune-l deo37 Israel prin mâna mea, cum ai zis,
parte; tot aşa pe oricine se va pleiată, voi pune* un val de lână în arie; 6 ca pe genunchi ca să bea“. Şi nudacă va fi rouă numai pe val şi
mărul celor care au lipăit cu mâna
tot ogorul va fi uscat, atunci voi
la gura lor a fost trei sute de bărcunoaşte că vei salva pe Israel
baţi; şi tot restul poporului s-a
prin mâna mea, aşa cum ai zis“.
plecat pe genunchi ca să bea apă.

a Apere-se Baal
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c Lit. „S-a îmbrăcat cu Ghedeon!“

d Tremur
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7 *1 Sam. 14.6

9 *Gen. 46.2,3.
**Ios. 2.24;
10.8.

11 *Gen. 24.14.
Vers. 13-15.
1 Sam. 14.9;
14.10.

12 *Cap. 6.5,33;
8.10.

14 *Ios. 2.9.

a Ramură

7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu

cei trei* sute de oameni care au
lipăit vă voi salva şi voi da pe
Madian în mâna ta, iar tot poporul să meargă fiecare la locul
8 său“. Şi au luat merindele poporului în mâna lor şi trâmbiţele
lui; şi pe toţi bărbaţii lui Israel i-a
trimis pe fiecare la cortul său,
dar a reţinut pe cei trei sute de
bărbaţi. Şi tabăra lui Madian era
mai jos de el, în vale.
9
Şi a fost aşa: în noaptea*
aceea, Domnul i-a zis: „Ridică-te,
coboară în tabără, pentru că am
10 dat-o în mâna** ta. Şi, dacă te
temi să cobori singur, coboară
în tabără cu Puraa, slujitorul tău.
11 Şi vei auzi* ce zic ei şi apoi ţi
se vor întări mâinile şi vei coborî
în tabără“. Şi a coborât cu Pura,
slujitorul său, la partea de afară
a oamenilor înarmaţi, care erau
12 în tabără. Şi Madian şi Amalec şi
toţi fiii răsăritului s-au întins în
vale, o mulţime, ca lăcustele*; şi
cămilele lor erau multe, fără număr, ca nisipul de pe ţărmul mă13 rii. Şi Ghedeon a venit şi, iată,
un bărbat istorisea tovarăşului
său un vis şi zicea: „Iată, am visat
un vis şi, iată, o turtă de pâine de
orz se rostogolea în tabăra lui
Madian şi a venit până la cort
şi l-a lovit şi a căzut; şi l-a răsturnat cu susul în jos şi cortul s-a
14 desfăcut“. Şi tovarăşul său a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este
decât sabia lui Ghedeon, fiul lui
Ioas, bărbatul lui Israel: Dumnezeu a dat în mâna* lui pe Madian şi toată tabăra“.
15
Şi a fost aşa: când a auzit
Ghedeon istorisirea visului şi interpretarea lui, s-a închinat şi s-a
întors în tabăra lui Israel şi a zis:
„Ridicaţi-vă, pentru că Domnul a
dat tabăra lui Madian în mâna
16 voastră“. Şi a împărţit pe cei trei
sute de bărbaţi în trei cete şi a
pus o trâmbiţă în mâna fiecăruia,

şi urcioare goale, şi făclii în ur17 cioare*. Şi le-a zis: „Uitaţi-vă la
mine şi faceţi la fel. Şi, iată, când
mă voi duce la marginea taberei,
va fi aşa: cum voi face eu, aşa
18 să faceţi şi voi. Şi, când voi suna
din trâmbiţă, eu şi toţi cei care
sunt cu mine, să sunaţi şi voi din
trâmbiţe împrejurul întregii tabere şi să spuneţi: «Pentru Domnul şi pentru Ghedeon!b»“
19
Şi Ghedeon şi suta de bărbaţi
care erau cu el au venit la marginea taberei, la începutul străjii
de la mijlocc; şi de-abia aşezaseră
straja; şi ei au sunat din trâmbiţă şi au sfărâmat urcioarele care
20 erau în mâinile lor. Şi cele trei cete au sunat din trâmbiţe şi au
sfărâmat urcioarele şi au ţinut
făcliile în mâna stângă şi trâmbiţele în mâna dreaptă, ca să sune,
şi au strigat: „Sabia Domnului şi
21 a lui Ghedeon!“ Şi stătea* fiecare om la locul său împrejurul taberei; şi toată** oştirea a alergat
22 şi a strigat şi a fugit. Şi cei trei
sute au sunat* din trâmbiţe; şi
Domnul a ridicat** sabia† fiecărui om împotriva tovarăşului
său în toată tabăra. Şi tabăra a
fugit până la Bet-Şita, către Ţerera, până la hotarul lui Abel-Mehola††, lângă Tabat.
23
Şi bărbaţii lui Israel s-au adunat din Neftali* şi din Aşer şi
din tot Manase şi au urmărit pe
Madian.
24
Şi Ghedeon a trimis soli în
tot ţinutul muntos* al lui Efraim,
zicând: „Coborâţi împotriva lui
Madian şi luaţi-le apele până la
Bet-Bara, şi Iordanul“. Şi toţi bărbaţii lui Efraim s-au adunat şi au
luat** apele până la Bet-Bara†, şi
25 Iordanul. Şi au prins pe două*
căpetenii ale lui Madian, pe Orebd
şi pe Zeebe; şi au ucis pe Oreb
pe stânca** lui Oreb şi pe Zeeb
l-au ucis la teascul lui Zeeb; şi au
urmărit pe Madian şi au adus

b Lit. „A Domnului şi a lui Ghedeon!“

c La miezul nopţii

d Corb

7: 25
16 *2 Cor. 4.7.

21 *Ex. 14.13,14
2 Cr. 20.17.
**2 Împ. 7.7.
22 *Ios. 6.4,16;
6.20.
**Ps. 83.9.
Is. 9.4.
†1 Sam. 14.20
2 Cr. 20.23.
††1 Împ. 4.12;
19.16.

23 *Cap. 6.35.

24 *Cap. 3.27.
**Cap. 3.28.
†Ioan 1.28.

25 *Cap. 8.3.
Ps. 83.11.
**Is. 10.26.

e Lup
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25 †Cap. 8.4.

8: 1

capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, dincolo† de Iordan.
Şi bărbaţii* lui Efraim i-au
Zebah şi 8
Ţalmuna
zis: „Ce ne-ai făcut, de nu ne-ai che1 *Cap. 12.1.
mat când te-ai dus ca să te lupţi
2 Sam. 19.41.
cu Madian?“ Şi s-au certat foarte
2 *Cap. 6.11.
2 tare cu el. Şi el le-a zis: „Ce am
făcut eu acum pe lângă voi? Nu
este mai bună strângerea boabelor rămase din Efraim decât cule3 *Cap. 7.24,25 3 sul viei din* Abiezer? DumneFilip. 2.3.
zeu a dat în mâinile* voastre pe
**Pr. 15.1.
căpeteniile Madianului, pe Oreb
şi pe Zeeb, şi ce am putut face
eu pe lângă voi?“ Atunci duhul
lor s-a potolit** faţă de el, când
a zis cuvântul acesta.
Şi Ghedeon a venit* la Iordan
4
4 *Cap. 7.25.
şi a trecut, el şi cei trei sute de
bărbaţi care erau cu el, obosiţi,
5 *Gen. 33.17. 5 totuşi urmărind. Şi a spus bărPs. 60.6.
baţilor din Sucot*: „Daţi, vă rog,
pâini poporului care mă urmează,
pentru că sunt obosiţi; şi eu urmăresc pe Zebah şi pe Ţalmuna,
6 împăraţii Madianului“. Şi căpe6 *Vers. 15.
**1 Împ. 20.11
teniile Sucotului au zis: „Sunt
†1 Sam. 25.11
mâinele* lui Zebah** şi ale lui
Ţalmuna chiar în mâna ta, ca să
7 dăm pâine† oştirii tale?“ Şi Ghe7 *Vers. 16.
deon a zis: „De aceea, când* va
da Domnul pe Zebah şi pe Ţalmuna în mâna mea, vă voi treiera carnea cu spinii pustiului şi
8 cu mărăcini“. Şi de acolo s-a suit la
8 *Gen. 32.30.
Penuel* şi le-a vorbit la fel.
1 Împ. 12.25.
Şi oamenii din Penuel i-au răspuns cum au răspuns oamenii
9 *1 Împ. 22.27 9 din Sucot. Şi a vorbit şi bărbaţi**Vers. 17.
lor din Penuel, zicând: „Când mă
voi întoarce* în pace, voi dărâma** turnul acesta“.
10
Iar Zebah şi Ţalmuna erau în
10 *Cap. 6.5;
7.12.
Carcor,
şi taberele lor cu ei, cam
Is. 9.4.
cincisprezece mii, toţi câţi au
rămas din toată* tabăra fiilor
răsăritului, căci căzuseră o sută
douăzeci de mii de oameni care
11
scoteau sabia. Şi Ghedeon s-a suit
11 *Num. 32.35;
32.42.
pe calea celor care locuiau în corturi, la răsărit de Nobah* şi Iog-

beha, şi a lovit tabăra, pentru că
12 tabăra era fără grijă**. Şi Zebah
şi Ţalmuna au fugit şi el i-a urmărit şi a prins* pe cei doi împăraţi ai lui Madian, pe Zebah şi
pe Ţalmuna; şi a îngrozita toată
tabăra.
Şi Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a
13
întors de la luptă, de la suişul lui
14 Heresb. Şi a prins pe un băiat al
bărbaţilor din Sucot şi l-a întrebat; şi el i-a scris pe căpeteniile
Sucotului şi pe bătrânii săi: şap15 tezeci şi şapte de bărbaţi. Şi a
venit la bărbaţii din Sucot şi a
zis: „Iată pe Zebah şi pe Ţalmuna, cu care m-aţi batjocorit*, zicând: «Sunt mâinele lui Zebah
şi ale lui Ţalmuna chiar în mâna ta,
ca să dăm pâine oamenilor tăi
16 obosiţi?»“ Şi a luat* pe bătrânii
cetăţii şi spini din pustiu şi mărăcini şi a pedepsit pe oamenii
17 Sucotului cu ei. Şi a dărâmat*
turnul** din Penuel şi a ucis pe
oamenii cetăţii.
Şi a zis lui Zebah şi lui Ţal18
muna: „Cum erau bărbaţii pe care
i-aţi ucis la Tabor*?“ Şi au răspuns: „Ca tine, aşa erau; fiecare
19 semăna cu fiii unui împărat“. Şi
el a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele! Viu este Domnul, că dacă i-aţi fi lăsat în viaţă, nu v-aş
20 ucide“. Şi a zis către întâiul-născut al său, Ieter: „Ridică-te, ucide-i!“ Dar băiatul nu şi-a scos
sabia, pentru că se temea, fiindcă
21 era încă tânărc. Şi Zebah şi Ţalmuna au zis: „Ridică-te tu şi aruncă-te asupra noastră, căci cum
este bărbatul, aşa este puterea
lui“. Şi Ghedeon s-a ridicat şi a
ucis* pe Zebah şi pe Ţalmuna; şi
a luat lunişoareled care erau la
gâturile cămilelor lor.
Şi bărbaţii lui Israel au zis lui
22
Ghedeon: „Stăpâneşte peste noi,
tu şi fiul tău şi fiul fiului tău,
pentru că ne-ai salvat din mâna
23 lui Madian“. Şi Ghedeon le-a zis:

11 **Cap. 18.27
1 Tes. 5.3.
12 *Ps. 83.11.

15 *Vers. 6.

16 *Vers. 7.

17 *Vers. 9.
**1 Împ. 12.25

18 *Cap. 4.6.
Ps. 89.12.

21 *Ps. 83.11.

Efodul lui
Ghedeon

a Sau „a risipit“ b Sau „înaintea răsăritului soarelui la Heres“ c Lit. „băiat“ d Podoabe în formă de lună
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9: 10

23 *1 Sam. 8.7;
10.19; 12.12.
Ps. 10.16.

„Nu eu voi stăpâni peste voi, nici
tot binele pe care-l făcuse el lui
fiul meu nu va stăpâni peste voi:
Israel.
Domnul* va stăpâni peste voi“. 9
Şi Abimelec, fiul lui Ierubaal, Uneltirea lui
24
Şi
Ghedeon
le-a
zis:
„Vă
voi
face
o
s-a
dus
la Sihem, la fraţii* mamei Abimelec
24 *Gen. 25.13;
a
37.25,28.
cerere: Daţi-mi fiecare cerceii
sale, şi le-a vorbit lor şi întregii
prăzii sale“ (pentru că aceia aveau
familii a casei tatălui mamei 1 *Cap. 8.31.
cercei de aur, fiindcă erau ismae- 2 sale, zicând: „Vorbiţi, vă rog, în
8.30.
25 liţi*). Şi au zis: „Îţi dăm buauzul tuturor locuitorilorc Sihe- 2 *Cap.
**Gen. 29.14
curoşi!“ Şi au întins o manta şi
mului: «Ce este mai bine pentru
au aruncat pe ea fiecare cerceii prăvoi: să stăpânească* peste voi
26 zii sale. Şi greutatea cerceilor de
şaptezeci de oameni, toţi fii ai
aur pe care îi ceruse el era de o
lui Ierubaal, sau să stăpânească
mie şapte sute de sicli de aur, în
peste voi un singur om?» şi aafară de lunişoarele şi cerceii şi
mintiţi-vă că eu sunt osul** vostru
hainele de purpură pe care le 3 şi carnea voastră“. Şi fraţii mamei 3 *Gen. 29.15.
aveau împăraţii lui Madian şi
sale au spus despre el toate cuîn afară de lanţurile de gât care
vintele acestea, în auzul tuturor
erau pe gâturile cămilelor lor.
locuitorilor din Sihem. Şi inima
Şi
Ghedeon
a
făcut
din
ele
un
27
lor
s-a plecat spre Abimelec, pen27 *Ex. 28.6.
Cap. 17.5;
efod* şi l-a pus în cetatea sa, în
tru că au zis: „El este fratele* nos18.14.
Ofra**. Şi tot Israelul a curvit† 4 tru“. Şi i-au dat şaptezeci de si- 4 *Cap. 8.33.
**Cap. 6.24.
†Ps. 106.39.
**Cap. 11.3.
după el acolo; şi a fost o cursă††
cli de argint din casa lui Baal††Deut. 7.16.
2 Cr. 13.7.
pentru Ghedeon şi pentru casa lui.
Berit*. Cu ei, Abimelec a tocmit
Pr. 12.11.
Fap. 17.5.
28
Şi Madian a fost supus înainoameni fără căpătâi** şi îndrăzFiii lui
Ghedeon şi
tea fiilor lui Israel şi nu şi-a mai 5 neţid, şi ei l-au urmat. Şi a venit 5 *Cap. 6.24.
moartea sa
ridicat capul. Şi ţara a avut odihîn casa tatălui său la Ofra* şi a
**2 Împ. 11.1;
11.2.
nă*
patruzeci
de
ani
în
zilele
lui
ucis**
pe
o
singură
piatră
pe
fra28 *Cap. 5.31.
†Cap. 8.30.
Ghedeon.
ţii săi, pe fiii lui Ierubaal, şapteVers. 2,18.
29
Şi
Ierubaal*,
fiul
lui
Ioas,
a
zeci†
de
oameni;
şi
a
rămas
nu29 *Cap. 7.1.
30 mers şi a locuit în casa lui. Şi
mai Iotam, cel mai mic fiu al lui
30 *Cap. 9.2,5.
Ierubaal, pentru că s-a ascuns.
Ghedeon a avut şaptezeci* de fii
Şi toţi locuitorii Sihemului Parabola
ieşiţi din coapsele sale, pentru că 6
31 avea multe soţii. Şi ţiitoarea* lui
s-au adunat şi toată casa lui Mi- lui Iotam
31 *Cap. 9.1.
loe şi s-au dus şi l-au făcut împăcare era în Sihem i-a născut şi
rat pe Abimelec la stejarul stâlea un fiu, şi el i-a pus numele
32
puluif care este în Sihem.
Abimelec.
Şi
Ghedeon,
fiul
lui
32 *Gen. 25.8.
Iov 5.26.
Şi au spus lui Iotam. Şi el
Ioas, a murit după o bună bătrâ- 7
**Cap. 6.24.
11.29;
s-a dus şi a stat pe vârful munte- 7 *Deut.
neţe* şi a fost înmormântat în
Vers. 27.
27.12.
Ios. 8.33.
lui Garizim* şi şi-a ridicat glasul
mormântul lui Ioas, tatăl său, în
Ioan 4.20.
şi a strigat şi le-a zis: „AscultaOfra** din Abiezer.
ţi-mă, locuitori ai Sihemului, şi
Şi a fost aşa: după ce a mu33 *Cap. 2.19. 33
**Cap. 2.17.
8
Dumnezeu
să vă audă. Copacii* 8 *2 Împ. 14.9.
rit*
Ghedeon,
fiii
lui
Israel
s-au
†Cap. 9.4,46.
s-au dus odată să ungă un împăîntors din nou şi au curvit** după
**Cap. 8.22;
8.23.
baali şi şi-au făcut dumnezeu pe
rat peste ei. Şi au zis măslinului:
b
34 *Deut. 4.9. 34 Baal-Berit †. Şi fiii lui Israel nu 9 «Împărăţeşte** peste noi!» Şi
9 *Ps. 104.15.
Cap. 3.7.
şi-au amintit* de Domnul Dummăslinul le-a zis: «Să-mi las eu
Ps. 78.11,42;
nezeul lor, care îi scăpase din
grăsimea mea cu care, prin mine,
106.13,21.
mâna vrăjmaşilor lor, de jur-îmDumnezeu şi omul sunt onoraţi*
35
prejur.
Şi
n-au
arătat
bunătate*
şi să mă duc să mă clatin pes35 *Cap. 9.16-18
Ecl. 9.14,15.
casei lui Ierubaal-Ghedeon, după 10 te copaci?» Şi copacii au zis
a Verigi pentru urechi şi nas b Baal (Domn) al legământului c Lit. „stăpânilor“
„neastâmpăraţi“ e Sau „toată casa fortăreţei“ f Sau „la garnizoana“

d Sau „aventurieri“,
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smochinului: «Vino, împărăţeşte
11 peste noi!» Şi smochinul le-a zis:
«Să-mi las eu dulceaţa mea şi
rodul meu cel bun şi să mă duc
12 să mă clatin peste copaci?» Şi
copacii au zis viţei: «Vino tu, îm13 *Ps. 104.15. 13 părăţeşte peste noi!» Şi viţa le-a
zis: «Să-mi las eu mustul meu,
care înveseleşte* pe Dumnezeu şi
pe om, şi să mă duc să mă clatin
14 peste copaci?» Şi toţi copacii au
zis tufei de spini: «Vino tu, îm15 părăţeşte peste noi!» Şi tufa de
15 *Is. 30.2.
Dan. 4.12.
spini a zis copacilor: «Dacă înOsea 14.7.
tr-adevăr mă ungeţi împărat pes**Num. 21.28
Ezec. 19.14.
te voi, veniţi, puneţi-vă încrede†2 Împ. 14.9.
rea în umbra* mea; iar de nu, să
Is. 2.13;
37.24.
iasă foc** din spin şi să mistuie†
Ezec. 31.3.
16 cedrii Libanului». Şi acum, dacă aţi
16 *Cap. 8.35.
lucrat cu adevăr şi în integritate,
făcând împărat pe Abimelec, şi
dacă aţi lucrat bine cu Ierubaal şi
cu casa lui şi dacă i-aţi făcut după*
17 vrednicia mâinilor lui – pentru că
tatăl meu s-a luptat pentru voi şi
şi-a primejduit viaţa şi v-a scăpat
din mâna lui Madian, dar voi v-aţi
18
18 *Vers. 5,6.
ridicat* astăzi împotriva casei
**Cap. 8.30.
Vers. 2.
tatălui
meu şi aţi ucis pe o singură
†Cap. 8.31.
piatră pe fiii** săi, şaptezeci
de inşi, şi aţi făcut împărat pe
Abimelec, fiul† roabei sale, peste
locuitorii Sihemului, pentru că
19
este fratele vostru – dacă deci aţi
19 *Is. 8.6.
Filip. 3.3.
lucrat cu adevăr şi în integritate
cu Ierubaal şi cu casa lui în această zi, bucuraţi-vă* de Abimelec şi
20 *Vers. 15,56, 20 să se bucure şi el de voi! Iar de
57.
nu, să iasă foc* din Abimelec şi
să mistuie pe locuitorii Sihemului
şi pe Bet-Milo; şi să iasă foc din
locuitorii Sihemului şi din BetMilo şi să mistuie pe Abimelec“.
21 Şi Iotam a alergat şi a fugit; şi s-a
21 *Num. 21.16.
dus la Beer* şi a locuit acolo, de
frica lui Abimelec, fratele său.
Sfârşitul 22
Şi Abimelec a stăpânit peste
ruşinos al 23 Israel trei ani. Şi Dumnezeu a
lui Abimelec
trimis* un duh rău între Abimelec
23 *1 Sam. 16.14;
şi locuitorii Sihemului; şi locui18.9,10.
torii Sihemului au fost necredin1 Împ. 12.15.
2 Cr. 18.19.
Is. 19.2,14.
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a Lit. „au făcut cântări de laudă“

cioşi** lui Abimelec, pentru ca
violenţa* arătată celor şaptezeci
de fii ai lui Ierubaal şi sângele**
lor să fie pus asupra lui Abimelec,
fratele lor, care i-a ucis, şi asupra
locuitorilor Sihemului, care i-au
întărit mâinile ca să ucidă pe fra25 ţii săi. Şi locuitorii Sihemului au
pus pânditori pentru el pe vârfurile munţilor şi prădau pe toţi
cei care treceau pe drum pe lângă
ei. Şi i s-a spus lui Abimelec.
26
Şi Gaal, fiul lui Ebed, a venit
cu fraţii săi şi au trecut la Sihem;
şi locuitorii Sihemului s-au în27 crezut în el. Şi au ieşit la câmp
şi au cules viile şi au călcat strugurii şi s-au veselita şi au intrat
în casa* dumnezeului lor şi au
mâncat şi au băut şi au blestemat
28 pe Abimelec. Şi Gaal, fiul lui
Ebed, a zis: „Cine* este Abimelec
şi cine este Sihem, ca să-i slujim?
Nu este el fiul lui Ierubaal, şi
Zebul supraveghetorul său? Slujiţi bărbaţilor lui Hamor**, tatăl
lui Sihem! Şi pentru ce i-am sluji
29 lui? O, de ar fi acest popor în
mâna mea*, aş îndepărta pe Abimelec!“ Şi a zis luib Abimelec:
„Înmulţeşte-ţi oştirea şi ieşi!“
30
Şi Zebul, căpetenia cetăţii, a
auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui
31 Ebed, şi mânia lui s-a aprins. Şi a
trimis soli cu vicleşug la Abimelec, zicând: „Iată, Gaal, fiul lui
Ebed, şi fraţii săi au venit la Sihem şi, iată, ei întărâtă cetatea îm32 potriva ta. Şi acum ridică-te noaptea, tu şi poporul care este cu ti33 ne, şi pândeşte în câmp. Şi va fi
aşa: dimineaţa, la răsăritul soarelui, scoală-te devreme şi năpusteşte-te asupra cetăţii şi, iată, el şi
poporul care este cu el vor ieşi
împotriva ta şi vei face cu el după
34 cum va găsi mâna ta“. Şi Abimelec s-a ridicat noaptea şi tot
poporul care era cu el şi s-au
aşezat la pândă împotriva Sihe35 mului în patru cetec. Şi Gaal, fiul
24

b Sau „despre“

c Lit. „capete“

23 **Is. 33.1.
24 *Deut. 27.25
Vers. 56,57.
1 Împ. 2.32.
Est. 9.25.
Ps. 7.16.
Mt. 23.35,36
**Num. 35.33

27 *Cap. 8.33.
Vers. 4,46.

28 *1 Sam. 25.10
1 Împ. 12.16.
**Gen. 34.2,6

29 *2 Sam. 15.4
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38 *Vers. 28,29.

45 *Vers. 20.
**Deut. 29.23
1 Împ. 12.25.
2 Împ. 3.25.

46 *Cap. 8.33.

48 *Ps. 68.14.

lui Ebed, a ieşit şi a stat la intrarea
porţii cetăţii. Şi Abimelec s-a
ridicat de la pândă, şi tot poporul
36 care era cu el. Şi Gaal a văzut
poporul şi a zis lui Zebul: „Iată,
coboară oameni din vârfurile
munţilor!“ Şi Zebul i-a zis: „Tu
vezi umbra munţilor ca oameni“.
37 Şi Gaal a vorbit din nou şi a zis:
„Iată, coboară oameni de pe
înălţimea ţării şi vine o ceată pe
calea Stejarului Ghicitorului“.
38 Şi Zebul i-a zis: „Unde este acum
gura ta cu care* ziceai: «Cine este
Abimelec, ca să-i slujim?» Nu
este acesta poporul pe care l-ai
dispreţuit? Ieşi acum, te rog, şi
39 luptă-te cu el“. Şi Gaal a ieşit în
fruntea locuitorilor Sihemului şi
40 s-a luptat cu Abimelec. Şi Abimelec l-a urmărit şi el a fugit
dinaintea lui şi mulţi au căzut
ucişi a până la intrarea porţii.
41 Şi Abimelec a locuit în Aruma. Şi
Zebul a alungat pe Gaal şi pe fraţii
săi, ca să nu locuiască în Sihem.
42
Şi a fost aşa: a doua zi, poporul a ieşit la câmp; şi au spus
43 lui Abimelec. Şi el şi-a luat oamenii şi i-a împărţit în trei cete şi
s-a aşezat la pândă în câmp. Şi s-a
uitat şi, iată, poporul ieşea din
cetate. Şi s-a ridicat împotriva lor
44 şi i-a bătut. Şi Abimelec şi cetele
care erau cu el s-au năpustit
înainte şi au stat la intrarea porţii
cetăţii; şi două din cete s-au năpustit asupra tuturor celor care
45 erau în câmp şi i-au ucis. Şi Abimelec s-a luptat împotriva cetăţii
toată ziua aceea şi a luat* cetatea
şi a ucis poporul care era în ea şi
a dărâmat** cetatea şi a presărat-o cu sare.
46
Şi toţi stăpânii turnului Sihemului au auzit şi au intrat în
fortăreaţa casei dumnezeului*
47 Beritb. Şi i s-a spus lui Abimelec
că toţi stăpânii turnului Sihemu48 lui s-au adunat. Şi Abimelec s-a
suit pe muntele Ţalmon*, el şi tot
a Sau „răniţi“

10: 2

poporul care era cu el, şi Abimelec a luat o secure în mâna sa şi
a tăiat o ramură dintr-un copac şi a
ridicat-o şi a pus-o pe umărul său;
şi a zis către tot poporul care era
cu el: „Ce m-aţi văzut că fac, gră49 biţi-vă să faceţi ca mine“. Şi
tot poporul la fel şi-a tăiat fiecare
ramura lui şi au mers după Abimelec şi le-au pus pe fortăreaţă
şi au ars cu foc fortăreaţa deasupra lor. Şi au murit toţi bărbaţii
turnului Sihemului, cam o mie de
bărbaţi şi de femei.
50
Şi Abimelec s-a dus la Tebeţ
şi s-a năpustit împotriva Tebeţului
51 şi l-a luat. Şi era un turn tare în
mijlocul cetăţii şi acolo au fugit
toţi bărbaţii şi femeile şi toţi locuitorii cetăţii; şi au încuiat uşile
după ei şi s-au suit pe acoperişul
52 turnului. Şi Abimelec a venit până
la turn şi s-a luptat împotriva lui
şi s-a apropiat de intrarea turnu53 lui ca să-l ardă cu foc. Şi o femeie 53 *2 Sam.11.21
a aruncat* piatra de râşniţă de
deasupra pe capul lui Abimelec
54 şi i-a zdrobit capul. Şi el* a che- 54 *1 Sam. 31.4
mat îndată la sine pe tânărul care-i purta armele şi i-a zis: „Scoate-ţi sabia şi omoară-mă, ca să nu
se zică despre mine: «L-a ucis o
femeie»“. Şi tânărul său l-a străpuns şi a murit.
55
Şi bărbaţii lui Israel, văzând
că Abimelec a murit, au mers fie56 care la locul său. Şi Dumnezeu a 56 *Gen. 9.6.
Vers. 24.
întors* asupra lui Abimelec răuIov 31.3.
Ps. 94.23.
tatea pe care o făcuse tatălui
Pr. 5.22.
său, ucigând pe cei şaptezeci de
57 fraţi ai săi. Şi toată răutatea 57 *Vers. 20.
bărbaţilor Sihemului, Dumnezeu
a întors-o asupra capetelor lor, şi
blestemul* lui Iotam, fiul lui Ierubaal, a venit asupra lor.
10 Şi după Abimelec s-a ridi- Tola şi Iair
cat*, ca să salveze pe Israel, To- 1 *Cap. 2.16.
la, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar; şi el locuia în Şa2 mir, pe muntele lui Efraim. Şi a
judecat pe Israel douăzeci şi trei

b Legământ
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de ani; şi a murit şi a fost înmormântat în Şamir.
Şi după el s-a ridicat Iaira ga3
laaditul şi a judecat pe Israel
4 douăzeci şi doi de ani. Şi el a
4 *Cap. 5.10;
avut treizeci de fii care încăle12.14.
**Num. 32.41
cau* pe treizeci de mânji de măDeut. 3.14.
găriţă; şi aveau treizeci de cetăţi,
care se numesc** satele lui Iair
până în ziua aceasta şi sunt în
5 ţara Galaadului. Şi Iair a murit
şi a fost înmormântat în Camon.
6
Şi fiii lui Israel din nou au
Israel
asuprit de
făcut răub* în ochii Domnului şi
filisteni şi
au slujit** baalilor şi astarteelor
de amoniţi
şi dumnezeilor Sirieic şi dumne6 *Cap. 2.11.
zeilor† Sidonului şi dumnezeilor
**Cap. 2.13.
†Cap. 2.12.
Moabului şi dumnezeilor fiilor
1 Împ. 11.33.
lui
Amon şi dumnezeilor filis1 Sam. 12.9.
Ps. 106.36.
tenilor; şi au părăsit pe Domnul
7 şi nu I-au slujit. Şi mânia Dom7 *Cap. 2.14.
1 Sam. 12.9.
nului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a vândut* în mâna filistenilor şi în mâna fiilor lui Amon.
8 Şi ei au asuprit şi au zdrobit pe
fiii lui Israel în anul acela; optsprezece ani au asuprit pe toţi fiii
lui Israel, care erau dincolo de
Iordan, în ţara amoriţilor, care
9 este în Galaad. Şi fiii lui Amon
au trecut Iordanul ca să se lupte
şi cu Iuda şi cu Beniamin şi cu
casa lui Efraim; şi Israel era foarte strâmtorat.
Şi fiii lui Israel au strigat* că10
10 *1 Sam. 12.10
tre Domnul, zicând: „Noi am păcătuit împotriva Ta, pentru că
am părăsit pe Dumnezeul nostru
11 *Ex. 14.30. 11 şi am slujit baalilor“. Şi Domnul
**Num. 21.21;
a zis fiilor lui Israel: „Nu v-am
21.24,25.
salvat* de egipteni şi de amoriţi**
†Cap. 3.12,13
††Cap. 3.31.
şi de fiii lui Amon† şi de filis12 *Cap. 5.19. 12 teni††? Şi sidonienii* şi Ama**Cap. 6.3.
lec** şi Maond v-au asuprit† şi
†Ps. 106.42;
aţi strigat către Mine şi Eu v-am
106.43.
13 salvat din mâna lor. Dar voi M-aţi
13 *Deut. 32.15
părăsit* şi aţi slujit altor dumIer. 2.13.
nezei; de aceea nu vă voi mai
salva. Mergeţi şi strigaţi* la dum14
14 *Deut. 32.37;
32.38.
nezeii pe care vi i-aţi ales: ei să
2 Împ. 3.13.
Ier. 2.28.
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vă salveze în timpul strâmtorăvoastre“. Şi fiii lui Israel au
zis D omnului: „Am păcătuit,
fă-ne* cum este bine în ochii Tăi;
numai, Te rugăm, scapă-ne în ziua
16 aceasta“. Şi au îndepărtat* dumnezeii străini din mijlocul lor şi
au slujit Domnului. Şi sufletul
Său a fost îndurerat de nenorocirea** lui Israel.
17
Şi fiii lui Amon s-au adunat şi
şi-au aşezat tabăra în Galaad; şi
fiii lui Israel s-au adunat şi şi-au
18 aşezat tabăra în Miţpa*. Şi poporul, căpeteniile Galaadului, au
zis unul către altul: „Cine este
bărbatul care va începe să se lupte
cu fiii lui Amon? El va fi* capul
tuturor locuitorilor Galaadului“.
11 Şi Iefta* galaaditul era un
războinic viteaz** şi era fiul unei
curve; şi Galaad născuse pe Iefta.
2 Şi soţia lui Galaad i-a născut fii;
şi, când au crescut, fiii soţiei lui
Galaad au alungat pe Iefta şi i-au
zis: „Nu vei avea moştenire în
casa tatălui nostru, pentru că eşti
3 fiul unei alte femeie“. Şi Iefta a
fugit dinaintea fraţilor săi şi a
locuit în ţara Tob*. Şi oameni fără căpătâi** s-au adunat la Iefta
şi ieşeau să prade cu el.
Şi a fost aşa: după câtva timp,
4
fiii* lui Amon s-au luptat cu
5 Israel. Şi când fiii lui Amon se
luptau cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să-l ia pe Iefta
6 din ţara Tob. Şi au zis lui Iefta:
„Vino şi fii căpetenia noastră,
ca să ne luptăm cu fiii lui Amon“.
7 Şi Iefta a zis bătrânilor Galaadului: „Nu m-aţi urât* şi nu m-aţi
alungat voi din casa tatălui
meu? Şi pentru ce veniţi acum la
8 mine, când sunteţi în necaz?“ Şi
bătrânii* Galaadului au zis lui
Iefta: „De aceea ne-am întors**
la tine acum, ca să mergi cu noi şi
să te lupţi cu fiii lui Amon şi să
ne fii cap nouă, tuturor locuitori15 rii

a El va lumina b Sau „au făcut şi mai mult rău“
„madianiţii“ e Sau „unei femei străine“

c Ebr. „Aramului“

d Sept.

15 *1 Sam. 3.18
2 Sam. 15.26

16 *Ios. 24.23.
2 Cr. 7.14;
15.8.
Ier. 18.7,8.
**Deut. 32.36
Ps. 106.44,45
Is. 63.9.
17 *Gen. 31.49.
Cap. 11.11,29
18 *Cap. 11.8,11

Iefta
1 *Ev. 11.32.
**Cap. 6.12.
2 Împ. 5.1.

3 *2 Sam. 10.6;
10.8.
**Cap. 9.4.
1 Sam. 22.2.

4 *Cap. 10.9,17

7 *Gen. 26.27.

8 *Cap. 10.18.
**Lc. 17.4.
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9 lor

Galaadului“. Şi Iefta a zis
bătrânilor Galaadului: „Dacă mă
aduceţi înapoi ca să mă lupt cu
fiii lui Amon şi D omnul îi va
da înaintea mea, voi fi eu capul
10
vostru?“ Şi bătrânii Galaadului
10 *Ier. 29.23;
42.5.
Domnul să fie
au zis lui Iefta: „D
Mica 1.2.
a
martor * între noi, dacă nu vom
11 *Vers. 8.
11 face după cuvintele tale“. Şi Iefta
**Cap. 10.17;
s-a dus cu bătrânii Galaadului;
20.1.
şi poporul l-a pus cap şi căpete1 Sam. 10.17;
11.15.
nie* peste ei; şi Iefta şi-a rostit
toate cuvintele înainteab** Domnului, în Miţpa.
Înfrângerea 12
Şi Iefta a trimis soli la împăamoniţilor
ratul fiilor lui Amon, zicând: „Ce
este între mine şi tine, de ai venit
împotriva mea să te lupţi împo13
triva
ţării mele?“ Şi împăratul
13 *Num.21.24-26
**Gen. 32.22
fiilor lui Amon a răspuns solilor
lui Iefta: „Pentru că* Israel mi-a
luat ţarac când a ieşit din Egipt, de
la Arnon până la Iaboc** şi
până la Iordan; şi acum înapoia14 ză-mi-o în pace“. Şi Iefta a trimis
din nou soli la împăratul fiilor
15
lui Amon şi i-a zis: „Aşa zice Ief15 *Deut. 2.9,19
ta: «Israel* n-a luat ţara Moabului,
16 nici ţara fiilor lui Amon. Ci Israel,
16 *Num. 14.25.
când a ieşit din Egipt, a umblat*
Ios. 5.6.
**Num. 13.26.
prin pustiu până la Marea Roşie
Deut. 1.46.
17 şi a venit la Cades**. Şi Israel a
17 *Num. 20.14.
trimis* soli la împăratul Edo**Num. 20.18;
mului,
zicând: «Te rog, lasă-mă
20.21.
†Num. 20.1.
să trec prin ţara ta!» Dar împăratul** Edomului n-a vrut să
audă. Şi au trimis şi la împăratul Moabului, şi nici el n-a vrut. Şi
18 *Num. 21.4. 18 Israel a stat în Cades†. Şi au
Deut. 2.1-8.
umblat prin pustiu şi au ocolit*
**Num. 21.11
ţara Edomului şi ţara Moabului şi
†Num. 21.13;
22.36.
au venit** în partea dinspre răsă††Deut. 2.9;
rit a ţării Moabului şi şi-au aşe2.18,19.
zat tabăra† dincolo de Arnon, dar
n-au intrat†† în hotarul Moabului, pentru că Arnonul este hota19
rul Moabului. Şi Israel a trimis*
19 *Num. 21.21.
Deut. 2.26.
soli la Sihon, împăratul amoriţi**Num. 21.22
lor, împăratul Hesbonului. Şi
Deut. 2.27.
Israel i-a zis: «Te rugăm, să trecem
prin** ţara ta până la locul meu».
a Lit. „Cel care aude“

b Lit. „în prezenţa“

Sihon* nu a avut încredere în 20 *Num. 21.23
Deut. 2.32.
Israel, ca să-l lase să treacă prin
hotarul său; şi Sihon a adunat tot
poporul său şi şi-au aşezat tabăra
în Iahaţ şi s-a luptat cu Israel.
21 Şi D omnul Dumnezeul lui Isra- 21 *Num. 21.24;
21.25.
el a dat pe Sihon şi pe tot popoDeut. 2.33,34
rul lui în mâna lui Israel şi i-au
bătut*; şi Israel a luat în stăpânire toată ţara amoriţilor, care locu22 iau în ţinutul acela. Şi au luat în 22 *Deut. 2.36.
stăpânire toate hotarele amoriţilor*, de la Arnon până la Iaboc şi
23 de la pustiu până la Iordan. Şi
acum, Domnul Dumnezeul lui Israel a alungat pe amoriţi dinaintea poporului său Israel, şi să-l
24 stăpâneşti tu? Nu stăpâneşti tu
24 *Num. 21.29
ce ţi-a dat în stăpânire Chemoş,
1 Împ. 11.7.
Ier. 48.7.
dumnezeul tău*? Şi noi, orice a
**Deut. 9.4,5;
eliberat dinaintea noastră Domnul
18.12.
Ios. 3.10.
Dumnezeul nostru**, aceea vom
25 stăpâni. Şi acum, eşti tu în adevăr 25 *Num. 22.2.
Ios. 24.9.
mai bun decât Balac*, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului? S-a
certat el cu Israel? S-a luptat el
26 cu ei? Cât a locuit Israel în Hes- 26 *Num. 21.25
bon* şi în satele lui şi în Aroer**
**Deut. 2.36.
şi în satele lui şi în toate cetăţile
care sunt pe malurile Arnonului,
trei sute de ani, pentru ce nu le-aţi
27 luat înapoi în timpul acela? Da, 27 *Gen. 16.5;
18.25; 31.53.
nu eu am păcătuit împotriva ta,
1 Sam. 24.12;
ci tu îmi faci rău, războindu-te
24.15.
împotriva mea. Domnul, Judecătorul, să judece* astăzi între fiii
lui Israel şi fiii lui Amon!»“
28
Şi împăratul fiilor lui Amon
n-a ascultat cuvintele pe care i
le-a trimis Iefta.
29
Şi Duhul* D omnului a fost Promisiunea
lui Iefta
peste Iefta; şi el a trecut prin Galaad şi Manase şi a trecut la Miţpa
din Galaad, şi de la Miţpa din 29 *Cap. 3.10.
Galaad a trecut la fiii lui Amon.
30
Şi Iefta a făcut o promisiune*
30 *Gen. 28.20.
Domnului şi a zis: „Dacă vei da
1 Sam. 1.11.
negreşit în mâna mea pe fiii lui
31 Amon, atunci ce va ieşi pe uşa
casei mele în întâmpinarea mea,
când mă voi întoarce în pace
20 Şi

c Sau „pământul“
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31 *Lev. 27.2,3.
1 Sam. 1.11;
1.28; 2.18.
**Ps. 66.13.

de la fiii lui Amon, va fi* al Domtine? Îţi vom arde casa cu foc,
nului şi îl voi aduce** ardere- 2 peste tine“. Şi Iefta le-a zis: „Eu şi
de-tot“.
poporul meu am fost în mare
32
Şi Iefta a trecut la fiii lui
ceartăd cu fiii lui Amon; şi v-am
Amon, ca să se lupte cu ei, şi Domchemat, dar nu m-aţi salvat din
33
nul
i-a
dat
în
mâna
lui.
Şi
i-a
bă3
mâna lor. Şi, când am văzut că 3 *1 Sam. 19.5;
33 *Ezec. 27.17.
28.21.
tut de la Aroer până la Minit*,
nu vrei să mă salvezi, mi-am
Iov 13.14.
e
douăzeci de cetăţi, şi până la
pus viaţa* în joc şi am trecut
Ps. 119.109.
Abel-Cheramima, cu foarte mare
împotriva fiilor lui Amon şi Dommăcel. Şi fiii lui Amon au fost sunul i-a dat în mâna mea! Şi pentru
puşi înaintea fiilor lui Israel.
ce v-aţi suit la mine în ziua a34
Şi
Iefta
a
venit
la
Miţpa*,
în
ceasta,
ca să vă luptaţi cu mine?“
34 *Cap. 10.17.
casa lui, şi, iată, fiica** sa îi ieşea 4 Şi Iefta a adunat pe toţi bărbaţii 4 *1 Sam. 25.10
Vers. 11.
**Ex. 15.20.
Ps. 78.9.
în întâmpinare cu tamburine şi
Galaadului şi s-a luptat cu Efra1 Sam. 18.6.
cu jocuri şi ea era singurul copil,
im; şi bărbaţii Galaadului au băPs. 68.25.
Ier. 31.4.
în afară de ea n-avea fiu sau fiitut pe Efraim, pentru că au zis:
35
că.
Şi
a
fost
aşa:
când
a
văzut-o,
„Voi, galaadiţiif, sunteţi fugari*
35 *Gen. 37.29;
37.34.
el şi-a sfâşiat* hainele şi a zis:
ai lui Efraim, în mijlocul lui
**Ecl. 5.2.
„Vai,
fiica
mea,
m-ai
doborât!
Şi
Efraim, în mijlocul lui Manase!“
†Num. 30.2.
Ps. 15.4.
tu eşti dintre cei care mă tulbură! 5 Şi galaadiţii au luat lui Efraim 5 *Ios. 22.11.
Ecl. 5.4,5.
Cap. 3.28;
Pentru că mi-am deschis gura**
vadurile* Iordanului; şi a fost
7.24.
către D omnul şi nu pot întoaraşa: când fugarii lui Efraim ziceau: „Vreau să trec!“, bărbaţii
36 *Num. 30.2. 36 ce†“. Şi ea i-a zis: „Tatăl meu, da**2 Sam. 18.19;
că ţi-ai deschis gura către DomGalaadului îi ziceau: „Eşti efrai18.31.
nul, fă-mi* potrivit cu ce a ieşit 6 mit?“ Şi el zicea: „Nu!“ Atunci îi
ziceau: „Spune acum «Şiboletg»!“
din gura ta, pentru că** Domnul
b
te-a răzbunat asupra vrăjmaşilor
Şi el zicea: „Sibolet“, pentru că nu
37 tăi, asupra fiilor lui Amon“. Şi ea
putea să-l rostească bine. Şi
a zis tatălui său: „Să mi se facă
îl luau şi îl înjunghiau la vadulucrul acesta: lasă-mă singură
rile Iordanului. Şi au căzut în
două luni, să merg şi să cobor în
timpul acela patruzeci şi două
munţi şi să-mi plâng fecioria, eu
de mii din Efraim.
38 şi tovarăşele mele“. Şi el a zis: 7
Şi Iefta a judecat pe Israel
„Du-te!“ Şi a trimis-o pentru două
şase ani. Şi Iefta galaaditul a muluni. Şi ea a mers cu tovarăşele
rit şi a fost înmormântat într-una
ei şi şi-a plâns fecioria pe munţi.
din cetăţile Galaadului.
39 *Vers. 31.
39 Şi a fost aşa: după două luni, 8
Şi după el a judecat pe Israel Ibţan, Elon
1 Sam. 1.22;
ea s-a întors la tatăl ei şi el a îm- 9 Ibţan din Betleem. Şi el a avut şi Abdon
1.24; 2.18.
plinit* asupra ei promisiunea pe
treizeci de fii şi treizeci de fiice
care o făcuse. Şi ea nu cunoscuse
pe care le-a măritat în afară; şi a
40 bărbat. Şi a ajuns un obicei în
adus de afară pentru fiii săi
Israel că, din an în an, fiicele lui
treizeci de fete. Şi a judecat pe IsIsrael mergeau să sărbătorească 10 rael şapte ani. Şi Ibţan a murit şi
pe fiica lui Iefta galaaditul patru
a fost înmormântat în Betleem.
zile pe an.
11
Şi după el a judecat pe Israel
Pedepsirea 12 Şi bărbaţii* lui Efraim s-au
Elon din Zabulon. Şi el a judecat
efraimiţilor
adunat şi au trecut spre nordc şi 12 pe Israel zece ani. Şi Elon din
i-au zis lui Iefta: „Pentru ce ai treZabulon a murit şi a fost înmor1 *Cap. 8.1.
cut să te lupţi cu fiii lui Amon şi
mântat în Aialon, în ţara lui Zanu ne-ai chemat să mergem cu
bulon.
a Sau „Câmpia Viilor“ b Lit. „ţi-a făcut răzbunare“ c Sau „spre Ţafon“ d Lit. „am fost un om de ceartă“
e Lit. „mi-am pus viaţa (sau sufletul) în palmă (sau în mână)“ f Lit. „Galaad“ g Pârâu, Şuvoi
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JUDECĂTORI 13: 20
Şi după el a judecat pe Israel
Abdon, fiul lui Hilel piratonitul.
14 Şi a avut patruzeci de fii şi trei14 *Cap. 5.10;
zeci de nepoţi, care călăreau pe
10.4.
şaptezeci de mânji* de măgăriţă.
15
Şi
el a judecat pe Israel opt ani.
15 *Cap. 3.13;
3.27; 5.14.
Şi Abdon, fiul lui Hilel piratonitul, a murit şi a fost înmormântat
în Piraton, în ţara lui Efraim, pe
muntele* amaleciţilor.
Naşterea
Şi fiii lui Israel din nou* au
lui Samson 13
făcut
răua în ochii Domnului şi
1 *Cap. 2.11;
Domnul i-a dat în mâna** filis3.7; 4.1; 6.1;
10.6.
tenilor patruzeci de ani.
**1 Sam. 12.9
2
Şi era un anumit bărbat în
2 *Ios. 19.41.
Ţoreea*, din familia daniţilor, şi
numele lui era Manoah. Şi soţia
3 lui era sterilă şi nu năştea. Şi În3 *Cap. 6.12.
gerul* D omnului S-a arătat feLc. 1.11,13;
1.28,31.
meii şi i-a zis: „Iată, acum tu eşti
sterilă şi nu naşti, dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.
4
Şi acum păzeşte-te, te rog, şi nu
4 *Num. 6.2,3.
Vers. 14.
bea* vin, nici băutură tare şi nu
Lc. 1.15.
5 mânca nimic necurat. Pentru că,
iată, vei rămâne însărcinată şi vei
5 *Num. 6.5.
1 Sam. 1.11.
naşte
un fiu, şi briciul* nu va tre**Num. 6.2.
ce pe capul lui, pentru că băia†1 Sam. 7.13
2 Sam. 8.1.
tul va fi un nazireub** al Dom1 Cr. 18.1.
nului din pântece; şi el va începe
să salveze† pe Israel din mâna filistenilor“.
6
Şi femeia a venit şi a spus so6 *Deut. 33.1.
ţului
ei, zicând: „Un Om* al lui
Vers. 8,10,11.
1 Sam. 2.27;
Dumnezeu a venit la mine şi
9.6.
înfăţişarea**
Lui era ca înfăţişa1 Împ. 17.24.
**Mt. 28.3.
rea Îngerului lui Dumnezeu,
Lc. 9.29.
foarte înfricoşător; dar nu L-am
Fap. 6.15.
†Vers. 17,18.
întrebat† de unde era, nici nu
7 mi-a spus numele Său. Şi mi-a
zis: «Iată, vei rămâne însărcinată
şi vei naşte un fiu; şi acum nu
bea vin, nici băutură tare şi nu
mânca nimic necurat, pentru că
băiatul va fi un nazireu al lui
Dumnezeu din pântece, până în
ziua morţii sale»“.
8
Atunci Manoah s-a rugat
Domnului şi a zis: „Te rog, Doamne, să mai vină la noi Omul lui
Dumnezeu, pe care L-ai trimis, şi
13

a Sau „tot mai mult rău“

să ne înveţe ce să facem cu cocare se va naşte“. Şi Dumnezeu a auzit glasul lui Manoah
şi Îngerul lui Dumnezeu a mai
venit la femeie pe când şedea ea
în câmp, dar Manoah, soţul ei, nu
10 era cu ea. Şi femeia s-a grăbit şi
a alergat şi a spus soţului ei şi
i-a zis: „Iată, mi S-a arătat Omul
care a venit în ziua aceea la mine“.
11
Şi Manoah s-a ridicat şi a
mers după soţia sa şi a venit la
Omul acela şi I-a zis: „Tu eşti
Omul care a vorbit femeii?“ Şi El a
12 zis: „Eu sunt“. Şi Manoah a spus:
„Când se vor împlini cuvintele
tale, care va fi felul de viaţă al
13 copilului şi ce va face?“ Şi Îngerul Domnului a zis lui Manoah:
„Înainte de toate, femeia să se pă14 zească de tot ce i-am spus. Să nu
mănânce nimic din ce iese din
viţă: să nu bea* vin şi băutură tare
şi să nu mănânce nimic necurat.
Să păzească tot ce i-am poruncit“.
15
Şi Manoah a zis Îngerului
Domnului: „Te rog, lasă-ne să Te
reţinem*, ca să-Ţi pregătim un ied
16 dintre capre“. Şi Îngerul D omnului a spus lui Manoah: „Chiar
de M-ai reţine, nu voi mânca din
pâinea ta; şi dacă vrei să aduci
o ardere-de-tot, s-o faci să se
înalţe Domnului“. Pentru că Manoah nu ştia că era Îngerul Dom17 nului. Şi Manoah a spus Îngerului D omnului: „Care Îţi este
numele*, ca să Te onorăm când
se va împlini cuvântul Tău?“
18 Şi Îngerul Domnului i-a zis: „De
ce întrebi de numele Meu, când
vezi că este minunat*?“
19
Şi Manoah a luat iedul şi darul de mâncare şi le-a adus* Domnului pe stâncă. Şi El a făcut ceva
minunatc; şi Manoah şi soţia lui
20 se uitau. Şi a fost aşa: pe când
se înălţa flacăra de pe altar
spre ceruri, Îngerul Domnului S-a
înălţat în flacăra altarului; şi Manoah şi soţia sa s-au uitat şi au
9 pilul

b Nazireu sau nazarit: separat, despărţit, consacrat

14 *Vers. 4.

15 *Gen. 18.5.
Cap. 6.18.

17 *Gen. 32.29.

18 *Is. 9.6.

19 *Cap. 6.19;
6.20.

c Sau „a făcut o minune“
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JUDECĂTORI 13: 21
20 *Lev. 9.24.
1 Cr. 21.16.
Ezec. 1.28.
Mt. 17.6.

21 căzut*

cu faţa la pământ. Şi Îngerul D omnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi soţiei sale.
Atunci*
Manoah a cunoscut că
21 *Cap. 6.22.
22 era Îngerul Domnului. Şi Mano22 *Gen. 32.30.
ah a spus soţiei sale: „Vom muri*,
Ex. 33.20.
Deut. 5.26.
cu siguranţă, pentru că am văzut
23 *Ps. 25.14. 23 pe Dumnezeu!“ Şi soţia lui i-a
spus: „Dacă Domnul ar fi vrut să
ne omoare, n-ar fi luat din mâinile noastre o ardere-de-tot şi un
dar de mâncare, nici nu ne-ar fi
arătat* toate acestea şi nici nu
ne-ar fi făcut să auzim în timpul
acesta lucruri ca acestea“.
24
Şi femeia a născut un fiu şi
24 *Ev. 11.32.
i-a
pus
numele Samson*. Şi co**1 Sam. 3.19
Lc. 1.80;
pilul a crescut** şi Domnul l-a
2.52.
25
binecuvântat. Şi Duhul* D om25 *Cap. 3.10.
1 Sam. 11.6.
nului a început să-l mişte în MaMt. 4.1.
hane-Dan, între** Ţoreea şi
**Ios. 15.33.
Cap. 18.11.
Eştaol.
Lupta lui 14 Şi Samson a coborât la TimSamson
na* şi a văzut** o femeie în Timcu leul
1 *Gen. 38.13. 2 na, dintre fiicele filistenilor. Şi s-a
suit şi a spus tatălui său şi maIos. 15.10 .
**Gen. 34.2.
mei sale, zicând: „Am văzut o
femeie în Timna dintre fiicele fi2 *Gen. 21.21;
34.4.
listenilor; şi acum* luaţi-mi-o de
3
soţie“. Şi tatăl său şi mama sa i-au
3 *Gen. 24.3,4.
**Gen. 34.14
spus: „Nu este între fiicele fraţiEx. 34.16.
lor* tăi şi în tot poporul meu
Deut. 7.3.
nici o femeie, de te duci să iei soţie dintre filistenii cei necircumcişi**?“ Şi Samson a zis tatălui
său: „Pe ea ia-mi-o, pentru că este
4 *Ios. 11.20.
4 potrivită în ochii mei“. Şi tatăl său
1 Împ. 12.15.
şi mama sa nu ştiau că lucrul a2 Împ. 6.33.
2 Cr. 10.15;
cesta era* de la Domnul, pentru
22.7; 25.20.
că el căuta o ocazie împotriva fi**Cap. 13.1.
listenilor. Şi pe timpul acela fiDeut. 28.48.
listenii stăpâneau** peste Israel.
5
Şi Samson şi tatăl său şi mama sa au coborât la Timna. Şi
au venit la viile din Timna. Şi,
iată, un leu tânăr răcnea în calea
6 lui. Şi Duhul* D omnului a ve6 *Cap. 3.10;
13.25.
nita peste el; şi el l-a sfâşiat cum
1 Sam. 11.6.
se sfâşie un ied şi nu era nimic
în mâna lui. Şi n-a spus tatălui
său, nici mamei sale ce făcuse.
a Sau „a căzut“
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7 Şi a coborât şi a vorbit cu feme-

ia aceea şi ea a fost bună în
lui Samson. Şi s-a întors
după un timp ca s-o ia şi s-a abătut să vadă trupul mort al leului;
şi, iată, în trupul mort al leului era
9 un roi de albine şi miere. Şi a luat
miere în mâinile sale şi a mers şi
mânca mergând. Şi a venit la tatăl
său şi la mama sa şi le-a dat şi ei
au mâncat; dar nu le-a spus că scosese mierea din trupul mort al leului.
10
Şi tatăl său a coborât la feme- Căsătoria
ia aceea. Şi Samson a făcut acolo lui Samson
un ospăţ, pentru că aşa obişnu11 iau tinerii să facă. Şi a fost aşa:
când l-au văzut ei, au luat treizeci de tovarăşi, şi ei erau cu el.
12 Şi Samson le-a zis: „Să vă pun 12 *1 Împ. 10.1.
Ezec. 17.2.
înainte o ghicitoare*; dacă mi-o
**Gen. 29.27
veţi explica lămurit în cele şap†Gen. 45.22.
2 Împ. 5.22.
te** zile ale ospăţului şi o veţi
ghici, atunci vă voi da treizeci
de cămăşi subţiri şi treizeci
13 de schimburi† de haine. Dar dacă
nu veţi putea să mi-o explicaţi,
să-mi daţi voi mie treizeci de cămăşi subţiri şi treizeci de schimburi de haine“. Şi i-au zis: „Pune-ne înainte ghicitoarea ta, ca
14 s-o auzim“. Şi el le-a zis:
„Din cel care mănâncă a ieşit
ce se mănâncă
şi din cel tare a ieşit dulceaţă“.
Şi în trei zile ei nu au putut
să explice ghicitoarea.
15
Şi a fost aşa: a şaptea zi au 15 *Cap. 16.5.
**Cap. 15.6.
zis soţiei lui Samson: „Înduplecă*
pe soţul tău să ne explice ghicitoarea, ca să nu te ardem** cu foc,
pe tine şi casa tatălui tău. Ca să
ne prădaţi ne-aţi chemat, nu-i
16 aşa?“ Şi soţia lui Samson a plâns 16 *Cap. 16.15.
înaintea lui şi a zis: „Tu mă urăşti*
şi nu mă iubeşti. Ai pus înainte o
ghicitoare fiilor poporului meu şi
nu mi-ai explicat-o!“ Şi el i-a zis:
„Iată, n-am explicat-o nici tatălui
meu, nici mamei mele şi să ţi-o
17 explic ţie?“ Şi ea a plâns înaintea
lui şapte zile, cât au avut ospăţul.
8 ochii

JUDECĂTORI 15: 17
Şi a fost aşa: a şaptea zi, el i-a
explicat-o, pentru că stăruia de el.
Şi ea a explicat ghicitoarea fii18 lor poporului ei. Şi, în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui,
bărbaţii cetăţii i-au zis:
„Ce este mai dulce decât mierea?
Şi ce este mai tare decât un
leu?“ Şi el le-a zis: „Dacă n-aţi fi
arat cu juncana mea, n-aţi fi dez19
legat ghicitoarea mea“. Şi Duhul
19 *Cap. 3.10;
Domnului a venit* peste el şi el
13.25.
a coborât la Ascalon; şi a lovit
dintre ei treizeci de bărbaţi şi le-a
luat hainele şi a dat schimburile
de haine celor care au dezlegat
ghicitoarea. Şi mânia lui s-a aprins
20
şi s-a suit la casa tatălui său. Şi
20 *Cap. 15.2.
**Ioan 3.29.
soţia lui Samson a fost* dată tovarăşului său, cu care el se împrietenise**.
Răzbunarea 15 Şi a fost aşa: după un timp,
lui Samson
în zilele secerişului grâului, Samson a vizitat-o pe soţia sa cu un
ied* dintre capre. Şi a zis: „Voi
1 *Gen. 38.17.
intra la soţia mea în cameră“. Dar
tatăl ei nu i-a dat voie să intre.
2 Şi tatăl ei a zis: „Gândeam, de2 *Cap. 14.20.
sigur, că o urăşti* de tot, de aceea
am dat-o tovarăşului tău. Nu este
sora ei cea mai mică mai frumoasăa decât ea? Te rog, să fie a
3 ta în locul ei“. Şi Samson le-a zis:
„De data aceasta voi fi nevinovat faţă de filistenib, deşi le voi
4 face rău!“ Şi Samson s-a dus şi a
prins trei sute de vulpi şi a luat
făclii şi le-a legat coadă de coadă şi a pus o făclie la mijloc, între
5 cele două cozi. Şi a aprins cu
foc făcliile şi le-a dat drumul în
holdele filistenilor şi a ars şi snopii şi grâul care stătea în picioa6 re şi grădinile de măslini. Şi filistenii au zis: „Cine a făcut aceasta?“ Şi li s-a răspuns: „Samson,
ginerele timneanului, pentru că
i-a luat soţia lui şi a dat-o tovarăşului său“. Şi filistenii s-au suit
a Lit. „mai bună“

şi au ars-o* cu foc pe ea şi pe
7 tatăl ei. Şi Samson le-a zis: „Dacă
faceţi astfel, hotărât mă voi
răzbuna pe voi şi apoi voi înce8 ta“. Şi i-a bătut crunt la şold şi la
coapse. Şi a coborât şi a locuit în
crăpătura stâncii Etam.
9
Şi filistenii s-au suit şi şi-au
aşezat tabăra în Iuda şi s-au răs10 pândit în Lehi*. Şi bărbaţii din
Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit
împotriva noastră?“ Şi ei au zis:
„Ne-am suit ca să-l legăm pe
Samson, ca să-i facem cum ne-a
11 făcut el nouă“. Şi trei mii de bărbaţi din Iuda au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui
Samson: „Nu ştii că filistenii stăpânesc* peste noi? Şi pentru ce
ne-ai făcut aceasta?“ Şi el le-a
zis: „Cum mi-au făcut, aşa le-am
12 făcut“. Şi ei i-au zis: „Am coborât
să te legăm, ca să te dăm în mâna
filistenilor“. Şi Samson le-a zis:
„Juraţi-mi că nu vă veţi arunca
13 voi înşivă asupra mea“. Şi i-au
vorbit, zicând: „Nu; ci te vom
lega şi te vom da în mâna lor,
dar hotărât, nu te vom omorî“. Şi
l-au legat cu două funii noi şi l-au
14 scos din stâncă. Când a venit la
Lehi, filistenii l-au întâmpinat
strigând împotriva lui. Şi Duhul*
Domnului a venit peste el şi funiile care erau pe braţele lui s-au
făcut ca nişte fire de in care
sunt arse cu foc şi legăturile lui
s-au dezlegatc de pe mâinile lui.
15 Şi el a găsit o falcă de măgar
neuscată şi şi-a întins mâna şi a
luat-o şi a ucis* cu ea o mie de
16 oameni. Şi Samson a zis:
„Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezid;
cu o falcă de măgar am ucis o
mie de bărbaţi“.
17
Şi a fost aşa: când a terminat
de vorbit, a aruncat falca din mâna lui şi a numit acel loc Ramat-Lehie.

b Sau „voi fi mai puţin vinovat decât filistenii“

c Lit. „s-au topit“
în ebraică, „măgar“ şi „grămadă“ sunt redate prin acelaşi cuvânt e Dealul fălcii

6 *Cap. 14.15.

9 *Vers. 19.

11 *Lev. 26.25.
Deut. 28.43.
Cap. 13.1;
14.4.
Ps. 106.40-42

14 *Cap. 3.10;
14.6.
1 Sam. 11.6.

15 *Lev. 26.8.
Ios. 23.10.
Cap. 3.31.

d Joc de cuvinte;
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JUDECĂTORI 15: 18
Samson 18
Şi îi era foarte sete şi a chebea apă din
mat*
pe Domnul şi a spus: „Tu
stâncă

ai dat** prin mâna robului Tău
această mare victorie; şi acum
18 *Cap. 16.28.
**Ps. 3.7.
să mor de sete şi să cad în mâna
19
celor necircumcişi?“ Şi Dumne19 *Gen. 45.27.
Is. 40.29.
zeu a despicat scobitura stâncii
care era în Lehi şi a ieşit apă
din ea. Şi el a băut şi suflarea i-a
revenit* şi a trăit. De aceea s-a numit En-Hacorea, care este în Lehi
până în ziua aceasta.
20 *Cap. 13.1;
20
Şi el a judecat* pe Israel în zi16.31.
Ev. 11.32.
lele filistenilor douăzeci de ani.
Samson la 16 Şi Samson s-a dus la Gaza*;
Gaza
şi a văzut acolo o femeie curvă şi
1 *Ios. 15.47.
2 a intrat la ea. Şi li s-a spus oame2 *1 Sam. 23.26
nilor din Gaza, zicând: „Samson
Ps. 118.10-12
a venit aici“. Şi l-au împresurat*
Fap. 9.24.
şi l-au pândit toată noaptea la
poarta cetăţii şi au stat liniştiţi
toată noaptea, zicând: „Când se
va lumina de ziuă, îl vom ucide!“
3 Şi Samson a dormit până la miezul nopţii; şi la miezul nopţii s-a
sculat şi a apucat porţile cetăţii
şi amândoi stâlpii şi le-a scos
împreună cu zăvorul, le-a pus pe
umeri şi le-a dus pe vârful muntelui care este în faţa Hebronului.
Şi a fost aşa: după aceea a
Samson şi 4
Dalila
iubit în Valea Sorec o femeie al
5 cărei nume era Dalila. Şi căpete5 *Ios. 13.3.
niile* filistenilor s-au suit la ea
**Cap. 14.15
Pr. 2.16-19;
şi i-au zis: „Ademeneşte-l** şi vezi
5.3-11;
în
ce stă puterea lui cea mare şi cu
6.24-26;
7.21-23.
ce-l vom putea învinge, ca să-l legăm, să-l supunemb, şi îţi vom da
fiecare o mie o sută de sicli de
6 argint“. Şi Dalila a zis lui Samson: „Te rog, spune-mi în ce stă
marea ta putere şi cu ce poţi fi
7 legat, ca să fii înfrânt“. Şi Samson
i-a zis: „Dacă m-ar lega cu şapte
funii noi, care n-au fost uscate
încă, atunci aş slăbi şi aş fi ca ori8 ce om“. Şi căpeteniile filistenilor
i-au adus şapte funii noi, care nu
erau uscate încă, şi ea l-a legat
9 cu ele. Şi pânditorii şedeau la ea
în cameră. Şi ea i-a zis: „Filistenii
a Izvorul celui care cheamă
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sunt asupra ta, Samson!“ Şi el a
rupt funiile cum se rupe o aţă de
câlţi când se atingec de foc; şi puterea lui n-a fost cunoscută.
10
Şi Dalila a zis lui Samson:
„Iată, m-ai înşelat şi mi-ai spus
minciuni. Acum, te rog, spune-mi
11 cu ce poţi fi legat“. Şi el i-a zis:
„Dacă m-ar lega cu funii noi, cu care nu s-a făcut nici un lucru, atunci aş slăbi şi aş fi ca orice om“.
12 Şi Dalila a luat funii noi şi l-a legat cu ele şi i-a zis: „Filistenii sunt
asupra ta, Samson!“ Şi pânditorii
şedeau în cameră. Şi el le-a rupt de
pe braţele sale ca pe o aţă.
13
Şi Dalila a zis lui Samson:
„Până acum m-ai înşelat şi mi-ai
spus minciuni. Spune-mi cu ce
poţi fi legat“. Şi el i-a zis: „Dacă
ai împleti cele şapte şuviţe ale
capului meu în urzeala ţesăturii“.
14 Şi ea le-a pironit cu un ţăruş şi
i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta,
Samson!“ Şi el s-a trezit din somnul său şi a smuls ţăruşul sulului
şi urzeala.
15
Şi ea i-a zis: „Cum poţi să
spui*: «Te iubesc!», când inima
ta nu este cu mine? În aceste trei
rânduri m-ai înşelat şi nu mi-ai
spus în ce stă puterea ta cea
16 mare“. Şi a fost aşa: a stăruit de
el cu vorbele ei zilnic şi l-a silit,
aşa că sufletul lui a fost mâhnit
17 până la moarte. Şi şi-a deschis*
toată inima şi i-a zis: „N-a trecut
brici** pe capul meu, pentru că
sunt nazireu al lui Dumnezeu
din pântecele mamei mele; dacă
voi fi ras, atunci puterea mea se
va depărta de la mine şi voi slăbi şi voi fi ca orice om“.
18
Şi Dalila a văzut că îşi deschisese toată inima şi a trimis să
cheme pe căpeteniile filistenilor,
zicând: „Suiţi-vă de data aceasta,
pentru că mi-a deschis toată inima sa“. Şi căpeteniile filistenilor
s-au suit la ea şi au adus argintul
19 în mâinile lor. Şi l-a adormit* pe

b Sau „să-l înfrângem“

c Lit. „când miroase“

15 *Cap. 14.16.

17 *Mica 7.5.
**Num. 6.2,5
Cap. 13.5.

19 *Pr. 7.26,27.

JUDECĂTORI
genunchii ei şi a chemat un om şi
mă răzbun asupra filistenilor pena pus să-i radă cele şapte şuviţe 29 tru cei doi ochi ai mei“. Şi Samale capului său, şi ea a început
son a apucat amândoi stâlpii din
să-l supună; şi puterea lui se dumijloc pe care stătea casa şi
20 sese de la el. Şi ea a zis: „Filistes-a rezemat de ei, de unul cu
20 *Num. 14.9;
nii
sunt
asupra
ta,
Samson!“
Şi
dreapta lui şi de celălalt cu stânga
14.42,43.
Ios. 7.12.
el s-a trezit din somnul său şi a 30 lui. Şi Samson a zis: „Sufletul
1 Sam. 16.14;
zis: „Voi ieşi ca în celelalte dăţi şi
meu să moară împreună cu filis18.12; 28.15;
28.16.
mă voi desprinde“. Şi nu ştia că
tenii!“ Şi s-a plecat cu putere şi
2 Cr. 15.2.
Domnul Se depărtase* de la el.
casa a căzut peste căpetenii şi
21 Şi filistenii l-au apucat şi i-au scos
peste tot poporul care era în ea.
ochii; şi l-au coborât la Gaza şi
Şi morţii pe care i-a ucis la
l-au legat cu lanţuria de aramă;
moartea sa erau mai mulţi decât
şi el învârtea râşniţa în casa înaceia pe care îi ucisese în viaţa sa.
22 chisorii. Dar părul capului său a 31 Şi fraţii săi şi toată casa tatălui
început să crească după ce fusesău au coborât şi l-au ridicat şi l-au
se ras.
suit şi l-au înmormântat între
Şi căpeteniile filistenilor s-au
Ţoreea* şi Eştaol, în mormântul
Răzbunarea 23
şi moartea
adunat ca să jertfească o mare
lui Manoah, tatăl său. Şi el judelui Samson
jertfă lui Dagon*, dumnezeul lor,
case** pe Israel douăzeci de ani.
şi ca să se bucure, pentru că zi- 17 Şi era un om din muntele lui
23 *1 Sam. 5.2.
ceau: „Dumnezeul nostru a dat în 2 Efraim cu numele Mica. Şi el a
mâna noastră pe Samson, vrăjmazis mamei sale: „Cei o mie o sută
24 *Dan. 5.4.
24 şul nostru“. Şi poporul l-a văzut
de arginţi care ţi s-au luat, pentru
**1 Sam. 31.9
şi au lăudat* pe dumnezeul lor,
care ai blestemat şi ai vorbit în
1 Cr. 10.9.
pentru că ziceau: „Dumnezeul
auzul meu, iată, arginţii sunt la
nostru a dat** în mâna noastră pe
mine; eu i-am luat“. Şi mama sa
vrăjmaşul nostru şi pe devastatoa zis: „Binecuvântat* să fie fiul
rul ţării noastre, pe cel care a 3 meu de Domnul!“ Şi a înapoiat
cei o mie o sută de sicli de argint
25 *Cap. 9.27. 25 înmulţit morţii noştri“. Şi a fost
aşa: când inima lor era veselă*,
mamei sale; şi mama sa i-a
au zis: „Chemaţi pe Samson, ca
zis: „Am sfinţitb Domnului argintul din mâna mea pentru fiul
să ne distreze!“ Şi au chemat pe
meu, spre a se face* un chip cioplit
Samson din casa închisorii şi el
şi un chip turnat; şi acum ţi-l înaa jucat înaintea lor; şi l-au pus
26 între stâlpi. Şi Samson a zis bă- 4 poiez“. Şi a înapoiat argintul mamei sale; şi mama sa a luat* două
iatului care-l ţinea de mână:
sute de sicli de argint şi i-a dat
„Lasă-mă şi fă-mă să ating stâlpii
topitorului şi el a făcut din ei un
pe care stă casa, ca să mă rea27
chip
cioplit şi un chip turnat: şi
zem
de
ei“.
Şi
casa
era
plină
de
27 *Deut. 22.8.
bărbaţi şi de femei. Şi acolo erau 5 erau în casa lui Micac. Şi bărbatul Mica avea o casă* de dumnetoate căpeteniile filistenilor şi pe
zei; şi a făcut un efod** şi teraacoperiş* erau cam trei mii de
fimi† şi l-a consacratd pe unul
bărbaţi şi de femei, care priveau
dintre fiii săi, care i-a fost preot††.
28 *Cap. 15.18. 28 în timp ce Samson juca. Şi Sam**Ier. 15.15.
În zilele acelea nu era împăson a strigat* către Domnul şi a 6
rat* în Israel; fiecare** făcea ce
zis: „Doamne Dumnezeule, Te
era drept în ochii săi.
rog, adu-Ţi aminte** de mine şi
Şi era un tânăr din Betleemul
întăreşte-mă numai de data a- 7
lui Iuda, din familia lui Iuda, şi
ceasta, Te rog, Dumnezeule, ca să

17: 7

31 *Cap. 13.25.
**Cap. 15.20

Idolatria
lui Mica
2 *Gen. 14.19.
Rut 3.10.

3 *Ex. 20.4,23.
Lev. 19.4.

4 *Is. 46.6.

5 *Cap. 18.24.
**Cap. 8.27;
18.14.
†Gen. 31.19.
Osea 3.4.
††Num. 3.10
6 *Deut. 33.5.
Cap. 18.1; 19.1
**Deut. 12.8.
Cap. 21.25.

a Sau „cu două lanţuri“

b Sau „Sfinţisem“ c Nume întâlnit şi sub formele „Micaiah“ şi „Micajahu“, cu
sensul: Care este ca Yah. d Lit. „a umplut mâna“
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JUDECĂTORI 17: 8
el era levita şi locuia temporar
8 acolo. Şi omul a plecat din ceta8 *Ios. 19.15.
Cap. 19.1.
tea sa, din Betleemul* lui Iuda, ca
Rut 1.1,2.
să locuiască temporar pe unde
Mica 5.2.
Mt. 2.1,5,6.
va găsi şi, mergând pe drumul
său, a venit în ţinutul muntos al
9 lui Efraim, în casa lui Mica. Şi
Mica i-a zis: „De unde vii?“ Şi el
i-a zis: „Sunt un levit din Betleemul lui Iuda şi merg să locuiesc
10 *Gen. 45.8. 10 pe unde voi găsi“. Şi Mica i-a
Cap. 18.19.
zis: „Rămâi la mine şi să-mi fii
Iov 29.16.
părinte* şi preot, şi eu îţi voi da
zece arginţi pe an şi un rând de
haine şi mâncare“. Şi levitul a in11 trat. Şi levitul s-a învoit să rămână
la omul acela şi tânărul a fost ca
12 unul dintre fiii săi. Şi Mica a
12 *Vers. 5.
consacrat* pe levit şi tânărul i-a
**Num. 16.10
Cap. 18.30.
fost preot** şi a fost în casa lui
13 Mica. Şi Mica a zis: „Acum ştiu
că Domnul îmi va face bine, pentru că am un levit ca preot“.
Aşezarea 18 Şi, în zilele* acelea, nu era
seminţiei
împărat în Israel; şi în zilele acelui Dan
lea seminţia** daniţilor îşi căuta
o moştenire de locuit, pentru că
1 *Cap. 17.6;
până în ziua aceea nu căpăseră
21.25.
**Ios. 19.47.
moştenire între seminţiile lui Is2 *Cap. 13.25. 2 rael. Şi fiii lui Dan au trimis din
**Num. 13.17
familia lor cinci bărbaţi dintre
Ios. 2.1.
ei toţi, bărbaţi viteji, din Ţore†Cap. 17.1.
ea* şi din Eştaol, ca să cunoască
ţara şi s-o cerceteze**; şi le-au
zis: „Mergeţi, cercetaţi ţara!“ Şi
au venit în ţinutul muntos al lui
Efraim, până la casa† lui Mica,
3 şi au poposit acolo. Când erau
lângă casa lui Mica, au cunoscut
glasul tânărului, al levitului. Şi
s-au abătut acolo şi i-au zis: „Cine
te-a adus aici? Şi ce faci tu? Şi
4 *Cap. 17.10; 4 ce ai tu aici?“ Şi el le-a zis: „Aşa
17.12.
şi aşa mi-a făcut Mica şi m-a
5 tocmit* şi sunt preotul lui“. Şi
5 *Cap. 17.5.
Vers. 14.
i-au zis: „Te rugăm, întreabă* pe
1 Împ. 22.5.
Dumnezeu,
ca să ştim dacă va
Is. 30.1.
Osea 4.12.
prospera calea pe care mergem“.
6
Şi preotul le-a zis: „Mergeţi în
6 *1 Împ. 22.6.
pace*; calea voastră pe care mer-

geţi este înaintea Domnului“.
Şi cei cinci bărbaţi au plecat
şi au venit la Lais*. Şi au văzut
poporul care era în ea locuind**
în siguranţă, după felul sidonienilor, liniştit şi încrezător; şi nu
era nimeni în ţară care să aibă
putere să-i tulbure în vreun fel;
şi erau departe de sidonieni şi n-a8 veau de-a face cu vreun om. Şi au
venit la fraţii lor, la Ţoreea* şi Eştaol. Şi fraţii lor le-au zis: „Ce zi9 ceţi voi?“ Şi au zis: „Ridicaţi-vă şi
să ne suim* împotriva lor, pentru că am văzut ţara şi, iată, este
foarte bună. Şi voi staţi** liniştiţi?
Nu vă leneviţi să plecaţi, să mergeţi ca să luaţi ţara în stăpânire
10 (când veţi intra, veţi veni la un popor încrezător*, şi ţara este întinsă în toate direcţiile), pentru că
Dumnezeu a dat-o în mâna voastră; este un loc** în care nu lipseşte nimic din ce este pe pământ“.
11
Şi de acolo, din Ţoreea şi Eştaol, au plecat şase sute de bărbaţi
din familia daniţilor încinşi cu ar12 me de război. Şi s-au suit şi şi-au
aşezat tabăra la Chiriat-Iearim* în
Iuda. De aceea locul acesta s-a numit Mahane-Danb până în ziua**
aceasta; iată, este în spatele c
13 Chiriat-Iearimului. Şi de acolo au
trecut în ţinutul muntos al lui
Efraim şi au venit până la casa*
14 lui Mica. Şi cei cinci* bărbaţi care
se duseseră să cerceteze ţara Lais
au vorbit şi au zis fraţilor lor:
„Ştiţi că în casele** acestea se află
un efod şi terafimid şi un chip cioplit şi un chip turnat? Şi acum
15 ştiţi ce aveţi de făcut“. Şi s-au
abătut pe acolo şi au venit în casa
tânărului, a levitului, în casa lui
16 Mica, şi l-au întrebat de pace. Şi
cei şase* sute de bărbaţi dintre
fiii lui Dan, încinşi cu armele lor
de război, au stat la intrarea porţii.
17 Şi cei cinci* bărbaţi care se duseseră să cerceteze ţara s-au suit,
7

a Leviţii erau consideraţi ca făcând parte din seminţia în care locuiau
d Idoli de casă
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b Tabăra lui Dan

7 *Ios. 19.47.
**Vers. 27-29

8 *Vers. 2.

9 *Num. 13.30
Ios. 2.23,24.
**1 Împ. 22.3

10 *Vers. 7,27.
**Deut. 8.9.

12 *Ios. 15.60.
**Cap. 13.25

13 *Vers. 2.

14 *Vers. 7.
**Cap. 17.5.

16 *Vers. 11.

17 *Vers. 2,14.

c La vest de

JUDECĂTORI

19: 7

17 **Gen.31.19;
31.30.
Cap. 17.4,5.
Is. 41.29.

au intrat acolo şi au luat chipul**
departe de Sidon şi n-aveau de-a 28 *Num. 13.21
2 Sam. 10.6.
cioplit şi efodul şi terafimii şi chiface cu vreun om; şi era în valea
pul turnat; şi preotul stătea la incare este lângă Bet-Rehob*. Şi au
trarea porţii cu cei şase sute de 29 zidit cetatea şi au locuit în ea. Şi 29 *Gen. 14.14.
Ios. 19.47.
bărbaţi încinşi cu arme de război.
au pus cetăţii numele Dan*, după
Cap. 20.1.
a
18 Şi aceştia au intrat în casa lui
numele lui Dan, tatăl lor, care i se
1 Împ. 12.29;
12.30; 15.20.
Mica şi au luat chipul cioplit, efonăscuse lui Israel; dar mai înaindul şi terafimii şi chipul turnat. 30 te numele cetăţii era Lais. Şi fiii 30 *Cap. 17.3.
19 *Iov 21.5;
**Ex. 2.22.
19 Şi preotul le-a zis: „Ce faceţi?“ Şi
lui Dan au înălţat chipul* cioplit;
29.9; 40.4.
†Ps. 78.60,61
ei
i-au
zis:
„Taci,
pune-ţi*
mâna
la
şi
Ionatan,
fiul
lui
Gherşom**,
Pr. 30.32.
gură şi mergi cu noi; şi să ne fii
fiul lui Moisec, el şi fiii săi au
Mica 7.16.
**Cap. 17.10
părinte** şi preot. Este mai bine
fost preoţii seminţiei daniţilor pâpentru tine să fii preot al casei unui 31 nă† în ziua captivităţii ţării. Şi
singur om, sau să fii preot al unei
şi-au înălţat chipul cioplit al lui 31 *Ios. 18.1.
seminţii şi al unei familii în IsMica, pe care-l făcuse el, în toaCap. 19.18;
21.12.
20 rael?“ Şi inima preotului s-a bucute* zilele cât a fost casa lui Dumrat; şi a luat efodul şi terafimii şi
nezeu în Şilo.
chipul cioplit şi a mers în mijlo- 19 Şi a fost aşa: în zilele acelea, Răutatea
cul poporului.
când nu era împărat* în Israel, era oamenilor
din Ghibea
Şi s-au întors şi au plecat; şi
un levit care locuia temporar în
21
au pus înaintea lor pruncii şi turlatura mai îndepărtată a ţinutului
muntos al lui Efraim şi şi-a luat o 1 *Cap. 17.6;
22 mele şi averileb. Şi, când se depăr18.1; 21.25.
ţiitoare din Betleemul lui Iuda.
taseră de casa lui Mica, bărbaţii
care erau în casele de lângă casa 2 Şi ţiitoarea lui i-a fost necredin- 2 *Cap. 17.7.
cioasă şi a plecat de la el în
lui Mica au fost adunaţi şi au
casa tatălui ei, în Betleemul* lui
23 ajuns pe fiii lui Dan. Şi au strigat
Iuda, şi a fost acolo patru lunid.
după fiii lui Dan. Şi ei şi-au întors feţele şi au zis lui Mica: „Ce 3 Şi soţul ei s-a ridicat şi s-a dus 3 *Gen. 34.3;
50.21.
ai, că ai venit cu o asemenea mulţidupă ea, să-i vorbească* inimii,
24 me?“ Şi el a zis: „Mi-aţi luat dumca s-o aducă înapoi. Şi erau cu el
nezeii pe care i-am făcut, şi pe
slujitorule lui şi o pereche de măpreot, şi v-aţi dus: şi mie ce-mi
gari. Şi ea l-a dus în casa tatălui
mai rămâne? Şi cum îmi ziceţi:
ei şi, când l-a văzut tatăl tinerei
25 «Ce ai?»“ Şi fiii lui Dan i-au zis:
femei, s-a bucurat să-l întâlneas„Să nu ţi se audă glasul printre 4 că. Şi socrul său, tatăl tinerei fenoi, ca să nu se arunce asupra
mei, l-a ţinut şi a rămas la el trei
voastră nişte oameni cu suflet azile; şi au mâncat şi au băut şi
mărât şi să-ţi pierzi viaţa ta şi 5 au rămas acolo. Şi a fost aşa: în 5 *Gen. 18.5.
Vers. 8.
viaţa celor din casa ta“.
ziua a patra s-au trezit dis-de-di26
Şi fiii lui Dan au mers pe drumineaţă şi el s-a ridicat să plece.
mul lor. Şi Mica a văzut că erau
Şi tatăl tinerei femei a zis gineprea puternici pentru el şi s-a
relui său: „Întăreşte-ţi inima* cu
întors şi s-a dus acasă.
o bucată de pâine şi apoi veţi mer27
6
ge pe drumul vostru“. Şi s-au 6 *Vers. 9,22.
Şi
au
luat
ce
făcuse
Mica
şi
pe
Cucerirea
cetăţii Lais
aşezat şi au mâncat şi au băut apreotul care era la el şi au venit
Rut 3.7.
1 Împ. 21.7.
mândoi împreună. Şi tatăl tinerei
asupra Laisului*, asupra unui po27 *Vers. 7.
Est. 1.10.
femei a zis bărbatului: „Te rog,
por liniştit şi încrezător; şi i-au
**Deut. 33.22
Ios. 19.47.
rămâi toată noaptea şi să ţi se
lovit** cu ascuţişul sabiei şi au
28 ars cetatea cu foc. Şi nu era nime- 7 veselească* inima“. Şi bărbatul
s-a ridicat să plece, dar socrul său
ni să-i salveze, pentru că ea era
a Cei cinci bărbaţi
e Lit. „tânărul“

b Sau „lucrurile preţioase“

c Sept. „Manase“

d Sau „un an şi patru luni“
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JUDECĂTORI 19: 8

10 *Ios. 18.28.
1 Cr. 11.4,5.

11 *Vers. 19.
**Ios. 15.8;
15.63.
Cap. 1.21.
2 Sam. 5.6.
12 *Ios. 18.28.

13 *Ios. 18.25.

15 *Mt. 25.43.
Ev. 13.2.

16 *Ps. 104.23.
**Vers. 1.
†Vers. 14.

a stăruit de el şi el a rămas din
8 nou acolo. Şi în ziua a cincea s-a
trezit dis-de-dimineaţă ca să
plece. Şi tatăl tinerei femei a zis:
„Te rog, întăreşte-ţi inima“. Şi au
zăbovit până după-amiază şi au
9 mâncat amândoi. Şi bărbatul s-a
ridicat ca să plece, el şi ţiitoarea
lui şi slujitorul său. Şi socrul său,
tatăl tinerei femei, i-a zis: „Iată,
ziua se lasă spre seară; vă rog, rămâneţi toată noaptea. Iată, ziua se
pleacă, rămâneţi noaptea aici şi să
ţi se veselească inima; şi mâine
plecaţi de dimineaţă pe drumul
vostru, ca să te duci la cortul tău“.
10 Dar bărbatul n-a vrut să rămână
noaptea şi s-a ridicat şi a plecat
şi a venit în dreptul Iebusului*,
care este Ierusalimul; şi cu el erau
o pereche de măgari înşeuaţi şi
ţiitoarea lui.
11
Erau aproape de Iebus, ziua
se plecase mult şi slijitorul* a zis
stăpânului său: „Te rog, vino să
ne abatem în această cetate** a
iebusiţilor şi să rămânem în ea“.
12 Şi stăpânul său i-a zis: „Nu ne
vom abate în cetatea unui străin,
care nu este a fiilor lui Israel; vom
13 trece la Ghibea*“. Şi a zis slujitorului său: „Vino să ne apropiem
de unul din aceste locuri şi să
poposim în Ghibea sau în Rama*“.
14 Şi au trecut şi au mers pe drumul
lor; şi a apus soarele înaintea lor
lângă Ghibea, care este a lui Be15 niamin. Şi s-au abătut acolo, ca
să intre să poposească în Ghibea.
Şi a intrat şi a stat jos în piaţaa cetăţii; şi nici un om nu i-a primit*
în casa lui, ca să rămână noaptea.
16
Şi, iată, un om bătrân venea
de la lucrul său, de la câmp*, spre
seară; şi era din ţinutul muntos**
al lui Efraim şi locuia temporar
în Ghibea; iar oamenii locului
17 erau beniamiţi†. Şi şi-a ridicat ochii şi a văzut pe bărbatul călător în piaţaa cetăţii; şi bătrânul a
zis: „Unde te duci şi de unde vii?“

a Sau „strada“
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b Lit. „cu“

18 Şi el i-a zis: „Călătorim din Betlee- 18 *Ios. 18.1.

mul lui Iuda spre latura mai îndepărtată a ţinutului muntos al lui
Efraim; de acolo sunt şi am mers
până la Betleemul lui Iuda şi merg
acum lab casa* Domnuluic; şi ni19 meni nu mă primeşte în casă. Şi
avem şi paie şi nutreţ pentru măgarii noştri; şi am pâine şi vin pentru mine şi pentru roaba ta şi pentru slujitorul* care este cu robii tăi:
20 nu ducem lipsă de nimic“. Şi bătrânul a zis: „Pace* ţie! Numai să
fie toate nevoile tale asupra mea;
dar să nu rămâneţi** în stradă“.
21 Şi l-a adus* în casă şi a dat nutreţ măgarilor; şi şi-au spălat**
picioarele şi au mâncat şi au băut.
Pe când îşi veseleau inimile,
22
iată, bărbaţii* cetăţii, fii** ai lui
Beliald, au înconjurat casa şi au
bătut la uşă; şi au vorbit bătrânului, stăpânul casei, zicând:
„Adu afară† pe omul care a venit
23 în casa ta, ca să-l cunoaştem“. Şi
omul, stăpânul* casei, a ieşit la
ei şi le-a zis: „Nu, fraţii mei, vă
rog, nu faceţi răutate, după ce
bărbatul acesta a venit în casa
mea, nu faceţi** această nelegiui24 re! Iată fiica* mea, care este
fecioară, şi ţiitoarea lui: lăsaţi-mă
să vi le aduc afară: şi înjosiţi-le**
şi faceţi cu ele ce este bine în ochii
voştri; dar nu faceţi asemenea
25 mişelie acestui bărbat“. Dar oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Şi bărbatul a luat pe ţiitoarea
sa şi a scos-o afară la ei; şi ei au
cunoscut-o* şi şi-au bătut joc de
ea toată noaptea până dimineaţa;
şi au lăsat-o când se revărsau zori26 le. Şi către ziuă femeia a venit şi a
căzut la intrarea casei omului,
unde era domnul ei, până s-a lu27 minat. Şi domnul ei s-a sculat dimineaţa şi a deschis uşa casei şi a
ieşit afară, să se ducă pe drumul
său şi, iată, femeia, ţiitoarea sa,
zăcea la intrarea casei şi mâinile
28 ei erau pe prag. Şi i-a zis: „Ridi-

c Cu sensul: „sunt levit“

d Sau „ai nelegiuirii“, oameni răi

Cap. 18.31;
20.18.
1 Sam. 1.3,7.

19 *Vers. 11.

20 *Gen. 43.23.
Cap. 6.23.
**Gen. 19.2.
21 *Gen. 24.32;
43.24.
**Gen. 18.4.
Ioan 13.5.
22 *Gen. 19.4.
Cap. 20.5.
Osea 9.9; 10.9
**Deut. 13.13
1 Sam. 2.12.
2 Cor. 6.15.
†Gen. 19.5.
Rom. 1.26,27
23 *Gen. 19.6,7
**Cap. 20.6;
20.10.
2 Sam. 13.12.

24 *Gen. 19.8.
**Gen. 34.2.
Deut. 21.14.

25 *Gen. 4.1.

JUDECĂTORI 20: 20
28 *Cap. 20.5.

că-te şi să mergem!“ Dar nimeni*
n-a răspuns. Şi a pus-o pe măgar;
şi bărbatul s-a ridicat şi a mers
spre locul său.
Şi, când a intrat în casa lui, a
29
29 *Cap. 20.6.
luat
cuţitul şi a apucat pe ţiitoa1 Sam. 11.7.
rea sa şi a împărţit-o*, după oasele ei, în douăsprezece bucăţi
şi le-a trimis în toate hotarele lui
Israel. Şi a fost aşa: oricine vedea
30
30 *Cap. 20.7.
zicea: „Nu s-a făcut şi nu s-a văzut
Pr. 13.10.
una ca aceasta din ziua când au
ieşit fiii lui Israel din ţara Egiptului până în ziua aceasta. Gândiţi-vă* bine, sfătuiţi-vă şi vorbiţi“.
Pedepsirea 20 Şi toţi fiii* lui Israel au ieşit,
seminţiei lui
şi adunarea s-a strâns ca un
Beniamin
singur om, de la Dan** până la
1 *Deut. 13.12.
Beer-Şeba, şi ţara Galaadului, la
Ios. 22.12.
1 Sam. 11.7. 2 Domnul la Miţpa†. Şi căpeteniilea
**1 Sam. 3.20
întregului popor, din toate semin2 Sam. 3.10;
24.2.
ţiile lui Israel, s-au înfăţişat în a†1 Sam. 7.5;
dunarea poporului lui Dumne10.17.
zeu, patru sute de mii de oameni
2 *Cap. 8.10.
3 pedeştri care scoteau* sabia. Şi
fiii lui Beniamin au auzit că fiii
lui Israel s-au suit la Miţpa. Şi fiii
lui Israel au zis: „Spuneţi, cum a
4 avut loc această răutate?“ Şi le4 *Cap. 19.15.
vitul, bărbatul femeii care fusese
ucisă, a răspuns şi a zis: „Venisem la Ghibea*, care este a lui
Beniamin, eu şi ţiitoarea mea, ca
să
poposesc. Şi locuitoriib din
5
5 *Cap. 19.25;
19.26.
Ghibea s-au ridicat împotriva mea
şi noaptea au înconjurat casa,
din cauza mea; se gândeau să mă
ucidă şi au înjosit-o* pe ţiitoarea
6 *Cap. 19.29. 6 mea şi ea a murit. Şi am luat*
**Lev. 18.17.
pe ţiitoarea mea şi am tăiat-o în
Iov 31.11.
bucăţi şi am trimis în tot ţinutul
Ezec. 16.27.
†Gen. 34.7.
moştenirii lui Israel, pentru că
Ios. 7.15.
au săvârşit o nelegiuire** şi o
2 Sam. 13.12
7 mişelie† în Israel. Iată, voi toţi, fii
7 *Cap. 19.30.
ai lui Israel, daţi-vă* părerea şi
sfătuiţi-vă aici“.
Şi tot poporul s-a ridicat ca
8
un singur om, zicând: „Nici unul
dintre noi să nu meargă la cortul
său şi nici unul să nu se întoarcă
9 la casa lui. Şi acum, acesta este
a Lit. „pietrele din unghi“

b Lit. „stăpânii“

lucrul pe care-l vom face cu Ghibea: ne vom sui împotriva ei prin
10 sorţ. Şi vom lua zece bărbaţi din
o sută din toate seminţiile lui
Israel, şi o sută din o mie, şi o mie
din zece mii, ca să ia merinde
pentru popor, ca să intre în Ghibea lui Beniamin şi să-i facă după toată mişelia pe care a făcu11 t-o ea în Israel“. Şi toţi bărbaţii
lui Israel s-au adunat împotriva
cetăţii, uniţi ca un singur om.
12
Şi seminţiile* lui Israel au trimis oameni la toată seminţia lui
Beniamin, zicând: „Ce este răutatea aceasta care s-a făcut între
13 voi? Şi acum daţi pe bărbaţii
aceia, fiii* lui Belial, care sunt în
Ghibea, ca să-i omorâm şi să curăţimc** răul din Israel“. Dar fiii
lui Beniamin n-au vrut să asculte
de glasul fraţilor lor, fiii lui Isra14 el. Şi fiii lui Beniamin s-au adunat
din cetăţi la Ghibea, ca să iasă
15 să lupte cu fiii lui Israel. Şi fiii
lui Beniamin din cetăţi au fost număraţi* în ziua aceea: douăzeci
şi şase de mii de bărbaţi care
scoteau sabia, în afară de locuitorii din Ghibea, care au fost număraţi: şapte sute de bărbaţi aleşi.
16 În tot poporul acesta erau şapte
sute de bărbaţi aleşi, stângaci*;
toţi aceştia aruncau pietre cu
praştia într-un fir de păr şi nu
17 dădeau greş. Şi bărbaţii din Israel
au fost număraţi în afară de Beniamin: patru sute de mii de bărbaţi care scoteau sabia: toţi aceştia erau oameni de război.
18
Şi fiii lui Israel s-au ridicat
şi s-au suit* la Betel şi L-au întrebat** pe Dumnezeu şi au zis: „Cine dintre noi să se suie cel dintâi
la luptă împotriva fiilor lui Beniamin?“ Şi Domnul a zis: „Iuda
19 întâi“. Şi fiii lui Israel s-au sculat
dimineaţa şi şi-au aşezat tabăra
20 împotriva Ghibei. Şi bărbaţii lui
Israel au ieşit la luptă cu Beniamin
şi bărbaţii lui Israel s-au aşezat

12 *Deut. 13.14.
Ios. 22.13,16.

13 *Deut. 13.13.
Cap. 19.22.
2 Cor. 6.15.
**Deut. 17.12
1 Cor. 5.13.

15 *Num. 1.36;
1.37; 2.23;
26.41.

16 *Cap. 3.15.
1 Cr. 12.2.

18 *Vers. 23,26.
**Num. 27.21
Cap. 1.1.

c Lit. „să nimicim prin foc“
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JUDECĂTORI 20: 21
în linie de bătaie împotriva lor
Şi fiii* lui Bedin Ghibea şi în
ziua aceea au culcat** la pământ
douăzeci şi două de mii de băr22 baţi din Israel. Şi poporul, bărbaţii lui Israel, s-au îmbărbătat şi
din nou s-au aşezat în linie de bătaie în locul în care se aşezaseră
23 în ziua întâi. Şi fiii lui Israel s-au
suit* şi au plâns înaintea Domnului până seara; şi L-au întrebat** pe Domnul, zicând: „Să mă
mai sui la luptă cu fiii lui Beniamin, fratele meu?“ Şi Domnul
a zis: „Suiţi-vă împotriva lui“.
24
Şi fiii lui Israel au înaintat a
doua zi împotriva fiilor lui Be25 niamin. Şi a doua zi Beniamin a
ieşit din Ghibea împotriva lor şi
din nou* au culcat la pământ dintre fiii lui Israel, optsprezece mii
de bărbaţi, care toţi scoteau sa26 bia. Şi toţi fiii lui Israel şi tot poporul s-au suit* şi au venit la Betel, şi au plâns şi au rămas acolo
înaintea Domnului, şi au postit
în ziua aceea până seara, şi au
adus arderi-de-tot şi jertfe de pa27 ce înaintea Domnului. Şi fiii lui
Israel L-au întrebat* pe D omnul
(şi chivotul** legământului lui
Dumnezeu era acolo în zilele ace28 lea; şi Fineas*, fiul lui Eleazar,
fiul lui Aaron, stătea** înaintea
luia în zilele acelea), zicând: „Să
mai ies încă la luptă împotriva
fiilor lui Beniamin, fratele meu,
sau să încetez?“ Şi Domnul a zis:
„Suiţi-vă, pentru că mâine îi voi
da† în mâna ta“.
29
Şi Israel a pus pânditori* împotriva Ghibei, de jur-împrejur.
30 Şi fiii lui Israel s-au suit în ziua
a treia împotriva fiilor lui Beniamin şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva Ghibei, ca şi în ce31 lelalte dăţi. Şi fiii lui Beniamin au
ieşit împotriva poporului, au fost
traşi departe* de cetate şi au
început să lovească în popor, uci-

21 *Gen. 49.27. 21 lângă Ghibea.
**Vers. 25.
niamin au ieşit

23 *Ios. 7.6.
Vers. 26,27.
**Vers. 18.

25 *Vers. 21.

26 *Vers. 23.
Cap. 21.2.

27 *Vers. 18.
**Ios. 18.1.
1 Sam. 4.3,4.

28 *Ios. 24.33.
**Deut. 10.8;
18.5.
†Cap. 7.9.

29 *Ios. 8.4.

31 *Ios. 8.16.

a Făcea slujba de preot
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gând, ca şi în celelalte dăţi, cam
treizeci de bărbaţi din Israel, pe
drumurile mari, din care unul
duce la Betel, iar altul la Ghibea
32 prin câmpie. Şi fiii lui Beniamin
au zis: „Ei sunt bătuţi înaintea
noastră, ca şi întâia dată“. Şi fiii
lui Israel au zis: „Să fugim, ca
să-i tragem departe de cetate, la
33 drumurile mari“. Şi toţi bărbaţii lui
Israel s-au ridicat din locul lor şi
s-au aşezat în linie de bătaie în
Baal-Tamar; şi cei ai lui Israel care
pândeau* s-au năpustit din locul
34 lor, din Maare-Ghebab. Şi zece
mii de bărbaţi aleşi din tot Israelul au venit asupra Ghibei; şi lupta a fost cumplită şi ei* nu ştiau
35 că răul venea peste eic. Şi Domnul a bătut pe Beniamin înaintea
lui Israel şi fiii lui Israel au culcat
la pământ în ziua aceea din Beniamin douăzeci şi cinci de mii o
sută de bărbaţi, care toţi scoteau
36 sabia. Şi fiii lui Beniamin au văzut că erau bătuţi. Şi bărbaţii lui
Israel au făcut loc lui Beniamin,
pentru că se bazau pe oamenii pe
care îi puseseră la pândă împo37 triva Ghibei. Şi cei de la pândă*
s-au grăbit şi au căzut asupra Ghibei; şi cei de la pândă au mers şi
au lovit toată cetatea cu ascuţişul
38 sabiei. Şi era un semn anumit între bărbaţii lui Israel şi cei de la
pândă, ca să facă* să se înalţe din
39 cetate un nor gros de fum. Şi bărbaţii lui Israel îşi întorseseră spatele în luptă şi Beniamin a început
să-i bată, omorând dintre bărbaţii
lui Israel cam treizeci de inşi, pentru că au zis: „Da, sunt bătuţi* de
tot înaintea noastră, ca în prima
40 luptă!“ Şi un nor a început să se
ridice din cetate ca un stâlp de
fum; şi Beniamin s-a uitat* înapoi
şi, iată, toată cetatea se suia în fum
41 la ceruri! Atunci bărbaţii lui Israel s-au întors şi bărbaţii lui Beniamin au fost uimiţi, pentru că
au văzut că răul* venise peste ei.

b Pajiştile Ghebei

c Lit. „să-i atingă“

33 *Ios. 8.19.

34 *Ios. 8.14.
Is. 47.11.
Iov 21.13.

37 *Ios. 8.19.

38 *Ios. 8.20.

39 *Vers. 32.

40 *Ios. 8.20.

41 *Pr. 5.22;
11.5,6; 29.6.

JUDECĂTORI 21: 18
42 Şi s-au întors dinaintea bărbaţilor lui

Israel spre calea pustiului;
şi i-a ajuns lupta; şi cei care ieşeau din cetăţi i-au culcat la pă43 mânt în mijlocul lor. Au înconju43 *Osea 9.9;
rat pe beniamiţi, i-au gonit, i-au
10.9.
zdrobit la locul lor de odihnă,
până spre Ghibea*, înspre răsă44 ritul soarelui. Şi au căzut din Beniamin optsprezece mii de băr45 *Ios. 15.32. 45 baţi, toţi bărbaţi viteji. Şi s-au întors şi au fugit spre pustiu la stânca Rimon*; şi israeliţii au strâns
cinci mii de bărbaţi dintre ei la
drumurile mari şi i-au urmărit îndeaproape până la Ghideom şi au
lovit dintre ei două mii de bărbaţi.
46 Şi toţi cei căzuţi din Beniamin în
ziua aceea au fost douăzeci şi
cinci de mii de bărbaţi care sco47 *Cap. 21.13. 47 teau sabia, toţi oameni viteji. Şi
şase sute de bărbaţi s-au întors
şi au fugit în pustiu la stânca Rimon şi au rămas patru luni la
48 stânca* Rimon. Şi bărbaţii lui Israel s-au întors din nou peste fiii
lui Beniamin şi i-au lovit cu ascuţişul sabiei, pe oamenii fiecărei
cetăţi, şi vitele, şi tot ce se găsea,
şi au pus foc tuturor cetăţilor pe
care le-au găsit.
Rămăşiţa lui 21 Şi bărbaţii lui Israel se juraBeniamin
seră* în Miţpa, zicând: „Nimeni
1 *Cap. 20.1.
dintre noi să nu dea pe fiica sa
Vers. 7,18.
2 de soţie lui Beniamin“. Şi poporul
2 *Cap. 20.18;
a venit la Betel* şi a rămas acolo
20.26.
până seara înaintea lui Dumnezeu şi şi-au înălţat glasurile şi
3 au plâns cu mare plânset şi au
zis: „Pentru ce, Doamne, Dumnezeul lui Israel, s-a întâmplat aceasta în Israel, ca să lipsească
4 *2 Sam. 24.25 4 astăzi o seminţie din Israel?“ Şi a
fost aşa: a doua zi poporul s-a
trezit de dimineaţă şi a zidit* acolo un altar şi au adus arderi5
de-tot şi jertfe de pace. Şi fiii lui
5 *Cap. 5.23.
Israel au zis: „Cine dintre toate
seminţiile lui Israel nu s-a suit cu
adunarea înaintea D omnului?“
Pentru că jurământul* cel mare
fusese asupra aceluia care nu se
va sui la Domnul la Miţpa, zicând:

„Să fie omorât“.
Şi fiilor lui Israel le-a părut
rău pentru Beniamin, fratele lor,
şi au zis: „Astăzi a fost nimicită o
7 seminţie din Israel. Cum să facem
rost de soţii pentru cei rămaşi?
Pentru că am jurat* pe Domnul că
nu le vom da dintre fiicele noas8 tre de soţii“. Şi au zis: „Este
vreuna dintre seminţiile lui Israel
care să nu se fi suit la Domnul la
Miţpa?“ Şi, iată, nici unul din
Iabes-Galaad* nu venise în tabă9 ră la adunare. Şi poporul a fost
numărat şi, iată, nu era acolo nimeni dintre locuitorii Iabes-Ga10 laadului. Şi adunarea a trimis acolo douăsprezece mii de oameni
dintre cei mai viteji şi le-a poruncit, zicând: „Mergeţi şi loviţi pe
locuitorii* din Iabes-Galaad cu
ascuţişul sabiei, şi pe femei şi pe
11 copii. Şi acesta este lucrul pe
care-l veţi face: să nimiciţi cu desăvârşire orice parte bărbătească* şi pe orice femeie care s-a cul12 cat cu bărbat“. Şi au găsit printre
locuitorii din Iabes-Galaad patru
sute de fete fecioare care nu cunoscuseră bărbat, neculcându-se
cu vreun bărbat, şi le-au adus în
tabără la Şilo*, care este în ţara
13 Canaanului. Şi toată adunarea a
trimis şi au vorbit fiilor lui Beniamin, care erau la stânca* Ri14 mon, şi le-au vestit pace. Şi Beniamin s-a întors în timpul acela
şi ei le-au dat de soţii pe acelea
pe care le-au lăsat vii dintre femeile Iabes-Galaadului; dar şi
aşa nu le ajungeau.
15
Şi poporului i-a părut rău* de
Beniamin, pentru că Domnul făcuse o ruptură în seminţiile lui Is16 rael. Şi bătrânii adunării au zis:
„Cum să facem rost de soţii pentru cei rămaşi? Pentru că femeile
au fost nimicite din Beniamin!“
17 Şi au zis: „Trebuie să fie o moştenire pentru cei scăpaţi din Beniamin, ca să nu fie ştearsă o se18 minţie din Israel. Dar nu putem
să le dăm soţii dintre fiicele noas6

7 *Vers. 1.

8 *1 Sam. 11.1;
31.11.

10 *Num. 31.7.
Cap. 5.23.
Vers. 5.
1 Sam. 11.7.

11 *Num. 31.17

12 *Ios. 18.1.

13 *Cap. 20.47.

15 *Vers. 6.
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JUDECĂTORI 21: 19
18 *Cap. 11.35.
Vers. 1.

19 *Ios. 18.1.
Cap. 18.21.
1 Sam. 1.3.

21 *Ex. 15.20.
Cap. 11.34.
1 Sam. 18.6.
Ier. 31.13.
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tre, pentru că fiii lui Israel au juzice: «Daţi-ni-le ca un dar, pentru că
rat*, zicând: «Blestemat să fie cel
nu ne-am luat prin război câte
care va da o soţie lui Beniamin»“.
o soţie pentru fiecare; pentru că
19 Şi au zis: „Iată, este o sărbătoare a
nu voi le-aţi dat lor, ca să fiţi viDomnului din an în an în Şilo*, 23 novaţi* acum»“. Şi fiii lui Beniacare este spre nord de Betel, spre
min au făcut aşa şi şi-au luat soţii
răsăritul soarelui, pe drumul cel
după numărul lor, dintre cele care
mare, care duce de la Betel la
jucau, pe care le-au răpit; şi au
20 Sihem, şi spre sud de Lebona“. Şi
plecat şi s-au întors la moştenirea
au poruncit fiilor lui Beniamin,
lor şi au zidit* cetăţile şi au lozicând: „Mergeţi şi pândiţi în vii. 24 cuit în ele. Şi fiii lui Israel au ple21 Şi vedeţi şi, iată, când fetele din
cat de acolo în timpul acela, fieŞilo ies să joace* la jocuri, ieşiţi
care la seminţia sa şi la familia sa
dintre vii şi răpiţi-vă fiecare soţia
şi au ieşit de acolo, fiecare la moştenirea sa.
dintre fetele din Şilo şi duceţi-vă
22 în ţara lui Beniamin. Şi va fi aşa: 25
În zilele* acelea nu era îmdacă părinţii lor sau fraţii lor vor
părat în Israel: fiecare** făcea ce
era drept în ochii săi.
veni să se plângă la noi, le vom

22 *Vers. 1,18.

23 *Cap. 20.48.

25 *Cap. 17.6;
18.1; 19.1.
**Deut. 12.8

