
Judecătorii lui Israel 

După moartea lui Iosua, națiunea Israel a fost 
condusă de judecători sau izbăvitori, militari viteji, 
timp de aproape 300 de ani, până la stabilirea 
monarhiei unită sub domnia lui Saul.  
Epoca judecătorilor a fost o perioadă de 
instabilitate și depravare, o perioadă înnegurată, 
când ”fiecare făcea ce-i plăcea” (17:6). 
Judecătorii au încercat să mobilizeze poporul 
împotriva dușmanilor lui, însă mulți dintre 
judecători nu au avut o temelie morală puternică, 
iar poporul, deseori s-a întors spre idolatrie. 

Judecatori – apostazia natiunii lui Dumnezeu 



JUDECĂTORI     PRIVIRE DE ANSAMBLU 

AUTOR: probabil, Samuel; DATA SCRIERII: aprox. 1086-1035 
î.Hr.; DESTINATAR: Poporul Israel 

SCOPUL: istoria poporului Israel după cucerirea Țării Promise; 

consecințele răzvrătirii și ale păcatelor lui Israel, cu toate că 
Dumnezeu i-a dat conducători politici și spirituali. 

TEMA PRINCIPALĂ: Modul în care poporul lui Dumnezeu a căzut 
pradă închinării la idoli,  fapt pentru care, Dumnezeu a permis 
unor popoare străine să invadeze Țara Promisă. Dar tot Dumnezeu 
a ales câțiva judecători curajoși prin care El a eliberat țara, de 
câte ori israeliții cădeau în păcat și apoi se întorceau la El. 

Cartea Judecători se află în totală opoziție cu Iosua.  
În Iosua, un popor ascultător a cucerit țara, încrezându-se în 
puterea lui Dumnezeu.  
În Judecători, un popor neascultor și idolatru este mereu 
oprimat de inamicii săi.  



CUVINTE-CHEIE: Apostazie 

Debora, Barac, Ghedeon, Abimerlec, Tola, Iair, Iefta, Samson, Dalila 

PASAJUL – CHEIE: Jud. 17:6 spune că fiecare om făcea ce-i plăcea, 

fapt care a condus la apostazie 

   REZUMATUL CĂRȚII JUDECĂTORI 

Perioada de după moartea lui Iosua 

Israel asuprit de Mesopotamia - 

Otniel 

Israel asuprit de Moab – Ehud și 

Șamgar 

Israel asuprit de Sisera – Debora și 

Barac 

Israel asuprit de Madian - Ghedeon 

Războiul civil – Abimelec, Tola și Iair  

Israel asuprit de Amon – Iefta, Ibțan, 

Elon, Abdon 

Israel asuprit de filisteni – Samson 

O perioadă de confuzie și anarhie 

LECȚII PRINCIPALE:  

- Cartea Judecătorilor descrie căderile repetate în păcat ale israeliților, 

care nu reușeau să trăiască după Legea lui Dumnezeu. Când se 

pocăiau de păcat, Dumnezeu îi elibera de vrăjmași. 

- Cartea Judecători prezintă puterea rugăciunii. Prin mila Sa, Dumnezeu 

le-a răspuns israeliților, atunci când și-au înălțat glasul către El. 

PERSONAJE PRINCIPALE: Otniel, Ehud, Șamgar,  



 
1. Ruben 
2. Simeon 
3. Levi 
4. Iuda 
5. Dan 
6. Neftali 
7. Gad 
8. Așer 
9. Isahar 
10.Zabulon 
11.Iosif - Efraim  
            - Manase 
12. Beniamin 



Descendenți faimoși 
ai acestor seminții 

Levi- Aron, Moise, Eli, Ezra, Ioan Botezătorul; 
Iuda – Caleb, David, Solomon, Isaia, Isus Cristos; 

Dan – Samson; 
Neftali – Barac, Ilie; 

Așer - Ana, Iosif, (Efraim, Manase), Iosua, Ghedeon, Samuel; 
Beniamin – Saul, Estera, Saul din Tars (Pavel) 


