
Judecătorii lui Israel 
După moartea lui Iosua, națiunea Israel a continuat campaniile de cucerire sub 
conducerea căpeteniilor pe care îi desemna chiar Dumnezeu: Iuda , Beniamin, 
semințiile lui Iosif, Zabulon, Așer, Neftali, Dan.  

Rând pe rând, fiecare a înregistrat câte o abatere de la planul lui Dumnezeu cu privire 
la stăpânirea țării. De aceea Dumnezeu a adus judecata Lui peste Israel, iar testul lor 
au fost popoarele dușmane. 

Izbăvirea lui Israel a avut loc în șase campanii de eliberare, în șapte cicluri de asuprire: 

1. Campania din sud: judecătorii Otniel, Ehud, Șamgar;  

2. Campania din nord: Debora și Barac 

3. Campania din centru: Ghedeon, Abimelec, Tola, Iair 

4. Campania din est: Iefta 

5. A doua campanie din nord: Ibțan, Elon, Abdon 

6. Campania din vest: Samson 

Judecătorii au încercat să mobilizeze poporul împotriva dușmanilor lui, însă mulți nu 
au avut o temelie morală puternică, iar poporul, deseori s-a întors spre idolatrie. 
Alături de judecătorii bine-cunoscuţi, au fost şi câţiva judecători mai mici, ale căror 
bătălii nu sunt trecute în cronicile Bibliei: Abimelec, Tola, Iair, Ibţan, Elon şi Abdon. 



Asupririle lui Israel 
• asuprirea mesopotamiană –judecător: Otniel (3:8-11) 

• asuprirea moabită –judecător a fost Ehud (3:12-30) 

• asuprirea filisteană –judecător a fost Șamgar (3:31); 

• asuprirea canaanită –judecători au fost Debora şi 
Barac (4:1-5:31) 

• asuprirea madianită –judecători au fost Ghedeon, Tola 
şi Iair;  

• asuprirea amonită –judecători au fost Iefta, Ibzan, 
Elon şi Abdoni (10:6-21:15) 

•  asuprirea filisteană –judecător: Samson (13:1-16:31) 



1. Otniel 

• Otniel, primul judecător, i-a învins pe canaaniţi la 
Debir (Jud. 1:11-13).  

• De asemenea, l-a izbăvit pe Israel dc sub tirania 
lui Cuşan-Rişeataim, regele Mesopotamiei (Jud. 
3:7-11), într-o altă bătălie, a cărei locaţie nu este 
cunoscută. 

 



2. Ehud 

• Ehud, un strănepot de-al lui Beniamin,  

• l-a eliberat pe Israel de sub apăsarea regelui 
Eglon al Moabului (Jud. 3:12-30). 

 



3. Şamgar 

• Şamgar, unul dintre judecătorii mai puţin 
însemnaţi,  

• a omorât 600 de oameni cu o ţepuşă de 
mânat boii şi i-a eliberat pe israeliţi dc filisteni 
(Jud. 3:31 

 



4. Debora 

• Debora, o judecătoare, numită şi profetesă, şi 

•  Barac, comandantul ei militar,  

• i-a subjugat pe canaaniţii încăpăţânaţi 
conduşi dc Iabin şi Sisera, într-o bătălie 
crâncenă, lângă pârâul Chison (Jud. 4:1-24). 

 



5. Ghedeon 
•  Ghedeon, „un viteaz", a condus 300 de războinici aleşi pentru a înfrânge 

forţele militare ale madianiţilor (Jud. 6-8). 
• Prin campania dusă împotriva madianiţilor, mica armată a lui Ghedeon, 

alcătuită din 300 de bărbaţi, i-a surprins pe madianiţii care îşi aveau 
tabăra în valea Izreel. După noaptea în care au fost atacaţi, madianiţii 
bulversaţi au luat-o la fugă, iar Ghedeon şi oamenii săi le-au urmărit regii, 
pe Zebah şi Ţalmuna, de-a lungul râului Iordan spre Carcor, unde i-au 
prins (8:10-21). 

• Ghedeon este al cincilea dintre judecătorii despre care citim în cartea 
Judecători (6:11-8:35), iar exemplul său este eblematic. Chemat de 
îngerul Domnului pentru a-l elibera pe Israel de sub apăsarea 
madianiţilor, Ghedeon s-a pornit să înlăture idolatria, iar victoria sa 
miraculoasă asupra madianiţilor a fost o ilustraţie puternică în Israel 
despre puterea lui Dumnezeu de a-Şi izbăvi poporul. Cu toate acestea, 
chiar şi după marea sa victorie, însuşi Ghedeon a devenit o cursă şi un 
motiv de idolatrie pentru propria lui familie şi pentru Israel, prin efodul 
sfânt pe care l-a făcut (8:22-28). 
 
 



6. Iefta 

• Iefta, fiul unei prostituate,  

• i-a eliberat pc israeliţi din mâinile amoniţilor 
(Jud. 11:1-12:7). 

 



7. Samson 

• Samson, un bărbat de o forţă fizică enormă, dar 
foarte slab din punct de vedere moral,  

• a condus Israelul timp de 20 de ani.  

• Prins de filisteni şi ţinut sclav în Gaza, Samson a 
chemat ajutorul lui Dumnezeu şi a ieşit victorios 
asupra duşmanilor când a distrus un templu 
păgân în acel oraş.  

• Samson a murit împreună cu mulţi filisteni, când 
clădirea templului s-a prăbuşit (Jud. 13-16). 



  SAMSON         ”Căci vei rămânea 
însărcinată, şi vei naşte un 
fiu. Briciul nu va trece peste 
capul lui, pentru că acest 
copil va fi închinat lui 
Dumnezeu din pântecele 
mamei lui; şi el va începe să 
izbăvească pe Israel din 
mâna Filistenilor.” Jud. 13:5 
 

OM PUTERNIC, DAR PLIN DE SLĂBICIUNI.  
NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ ”OMUL SOARE” 

            Samson este cel mai cunoscut dintre judecătorii lui 
Israel de dinaintea lui Samuel. Se pare că a fost singurul 
israelit chemat să fie judecător încă de la naștere.  Tatăl 
său, Manoah și mama sa nu au putut avea copii, până 
când Dumnezeu a decis să le dea un copil deosebit. 
Samson a fost crescut ca un copil pus deoparte pentru 
Dumnezeu.  
 
                         În vremea sa, israeliții erau asupriți de filisteni, care se stabiliseră în 
mijlocul lor. Viața lui Samson a fost o luptă continuă împotriva dominației 
filistenilor. Samson primise de la Dumnezeu o putere fizică deosebită, pe care 
rareori a folosit-o cu înțelepciune. Slăbiciunea sa morală i-a distrus capacitatea de 
a-L sluji pe Dumnezeu.  În cele din urmă, Samson a fost trădat de Dalila, una dintre 
femeile din viața sa, care i-a ajutat pe filisteni să-l prindă și să-l umilească. Ea i-a 
tăiat părul, secretul puterii sale. Filistenii i-au scos ochii, provocându-i dureri greu 
de suportat.  
        Când părul a început din nou să-i crească, Samson s-a răzbunat  pentru 
pierderea celor doi ochi. Cu o singură mișcare a doi stâlpi, el a dărâmat templul  
peste el și peste aproape trei mii de filisteni adunați să-l slăvească pe zeul lor 
Dagon, că le dăduse în mâini pe Samson. Samson a fost judecător în Israel douăzeci 
de ani. 


