
După ieșirea din Egipt, cât timp au locuit în Țara Promisă, evreii au 
avut trei feluri de dușmani: 
 
1- dușmanii interni, cele șapte popoare pe care le-au găsit acolo: 
filisteni, hetiți, fereziți, iebusiți, etc 
2- dușmanii externi, madianiți, amaleciți, moabiți, amoniți, ”rudele” 
lor mai îndepărtate 
3- mai târziu au avut ca dușman, Babilonul 
 
Toți vrăjmașii, precum și bătăliile care s-au purtat au fost scrise pentru învățătura 
noastră. Metaforic, aceste popoare pot fi comparate cu păcatele pe care le 
poartă oamenii în inimă până la ”spălarea nașterii din nou”, ori, care ”ne 
înconjoară așa de ușor”, precum edomiții, moabiții sau amoniții pe Israel. 

 de exemplu reprezintă  (edomiţii, lumeşti, ca Esau). 
 și purtau cu ei ”educația” Sodomei și Gomorei...(erau fii ai lui 

Lot din incest), mamele lor au fost crescute în Sodoma.  
 și au atras pe Israel la păcat după ”învățătura lui Balaam”. 



 erau urmașii lui Madian, 
fiul Cheturei, a doua nevastă 
(țiitoare) a lui Avram după moartea 
Sarei. Fiii Cheturei nu au avut parte 
de moștenire de la Avram. El a dat 
lui Isaac toate averile sale.  Dar a dat 
daruri fiilor ţiitoarelor sale; şi, pe 
când era încă în viaţă, i-a îndepărtat 
de lângă fiul său Isaac, în ţara 
Răsăritului. Referitor la popoarele pe 
care le-au găsit în țară, copiii lui 
Israel au primit porunci: ”…voi da în 
mâinile voastre pe locuitorii ţării, şi-i 
vei izgoni dinaintea ta. Să nu faci 
legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 
” Exod 23:31-32 

Despre  scrie: ”Priviţi pe 
Madianiţi ca vrăjmaşi, şi ucideţi-i; 
căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, 
amăgindu-vă prin vicleşugurile 
lor…” Num. 25:17 





        Cartea Judecători este o carte istorică. 
Aceasta acoperă trei sute de ani din istoria lui 
Israel, între Iosua şi Saul – primul lor rege. În 
ciuda faptului că în această perioadă ei respectă 
forma de guvernare agreată de Dumnezeu 
pentru ei, totuşi, este o perioadă confuză, cu 
multe înfrângeri şi mai puţine victorii. 
        Cuvintele care caracterizează cel mai bine 
această perioadă le găsim repetate de câteva ori 
în carte, şi anume: fiecare om făcea ce-i plăcea. 
Aşa se explică toate înfrângerile din viaţa lor. 
      Istoria lor reprezintă învăţături preţioase 
pentru noi. Ţara a fost cucerită, şi chiar şi 
împărţită între triburi, însă nu a fost luată în 
stăpânire de către fiecare seminţie. Ei stăpâneau 
de drept ţara, însă, au lăsat popoarele păgâne să 
le fie concetăţeni! Unii din frică, alţii din 
nepăsare, iar alţii din neputinţă.  
      Nu aceasta era voia Domnului pentru ei.  
      Promisiunea lui Dumnezeu pentru ei era că 
orice bucată de pământ pe care vor călca cu 
talpa piciorului va fi a lor. 


