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Tragedia	  unui	  Judecător	  

	  

	  

Luni,	  27	  noiembrie	  2006	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  	  

	  

	  	  

Omul	  zăcea	  la	  pământ,	  doborât	  de	  o	  deznădejde	  neagră	  ca	  locuinţța	  morţților.	  Singurul	  
lui	  copil	  venea	  să-‐l	  întâmpine	  şi	  să-‐i	  ureze	  de	  bine	  pentru	  bătălia	  tocmai	  câştigată,	  fără	  să	  ştie	  
că	  se	  află	  sub	  teribila	  ameninţțare	  a	  unui	  jurământ	  mortal.	  „Ah,	  fata	  mea!	  Adânc	  mă	  loveşti	  şi	  
mă	  turburi!	  Am	  făcut	  o	  juruinţță	  Domnului,	  şi	  n-‐o	  pot	  întoarce”	  (Jud	  11:35).	  

Noi	  privim	  astăzi	  la	  tragedia	  lui	  Iefta	  şi	  ne	  cutremurăm.	  Cum	  este	  posibil	  ca	  un	  
membru	  al	  poporului	  lui	  Dumnezeu,	  în	  numele	  lui	  Dumnezeu,	  să	  facă	  asemenea	  juruinţțe?	  

După	  descrierea	  Scripturii,	  Iefta	  era	  un	  aventurier.	  Gonit	  de	  acasă	  de	  fraţții	  lui	  vitregi,	  
el	  a	  adunat	  în	  jurul	  lui	  nişte	  “oameni	  fără	  căpătâi”	  şi	  a	  alcătuit	  un	  fel	  de	  grup	  paramilitar.	  A	  
căpătat	  astfel	  o	  faimă	  de	  om	  viteaz,	  iar	  bătrânii	  din	  Galaad,	  ajunşi	  la	  strâmtoare	  din	  pricina	  
atacurilor	  amoriţților,	  au	  considerat	  că	  Iefta	  şi	  golanii	  lui	  ar	  putea	  fi	  soluţția	  salvatoare.	  „Vino	  
de	  fii	  căpetenia	  noastră,	  şi	  să	  batem	  pe	  fiii	  lui	  Amon”	  (11:6).	  Ei	  i-‐au	  promis	  că	  vor	  face	  din	  el	  
căpetenia	  întregului	  Galaad,	  iar	  Iefta	  a	  acceptat	  oferta.	  Condiţția	  era	  ca	  el	  să-‐i	  elibereze	  de	  
ameninţțarea	  amonită.	  

În	  buna	  tradiţție	  a	  obiceiurilor	  locale,	  Iefta	  face	  un	  jurământ	  prin	  care	  speră	  să	  obţțină	  
favoarea	  divină	  şi	  astfel	  să	  câştige	  războiul	  cu	  fiii	  lui	  Amon:	  „Dacă	  vei	  da	  în	  mâinile	  mele	  pe	  
fiii	  lui	  Amon,	  oricine	  va	  ieşi	  pe	  porţțile	  casei	  mele	  înaintea	  mea,	  la	  întoarcerea	  mea	  fericită	  de	  
la	  fiii	  lui	  Amon,	  va	  fi	  închinat	  Domnului,	  şi-‐l	  voi	  aduce	  ca	  ardere	  de	  tot”	  (11:30-‐31).	  

Stranie	  promisiune!	  Unde	  auzise	  Iefta	  că	  Dumnezeu	  s-‐ar	  bucura	  de	  o	  asemenea	  
ofertă?	  Nu	  citise	  şi	  el	  Scriptura,	  unde	  Moise	  vorbea	  clar	  despre	  acest	  subiect?	  

„Spune	  copiilor	  lui	  Israel:	  ‘Dacă	  un	  om	  dintre	  copiii	  lui	  Israel	  sau	  dintre	  străinii	  care	  
locuiesc	  în	  Israel,	  dă	  lui	  Moloh	  pe	  unul	  din	  copiii	  lui,	  omul	  acela	  să	  fie	  pedepsit	  cu	  moartea:	  
poporul	  din	  ţțară	  să-‐l	  ucidă	  cu	  pietre.	  

Şi	  Eu	  Îmi	  voi	  întoarce	  Faţța	  împotriva	  omului	  aceluia,	  şi-‐l	  voi	  nimici	  din	  mijlocul	  
poporului	  său,	  pentru	  că	  a	  dat	  lui	  Moloh	  pe	  unul	  din	  copiii	  săi,	  a	  spurcat	  locaşul	  Meu	  cel	  
Sfânt,	  şi	  a	  necinstit	  Numele	  Meu	  cel	  Sfânt.	  
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Dacă	  poporul	  ţțării	  închide	  ochii	  faţță	  de	  omul	  acela,	  care	  dă	  lui	  Moloh	  copii	  de	  ai	  săi,	  şi	  
nu-‐l	  omoară,	  Îmi	  voi	  întoarce	  Eu	  Faţța	  împotriva	  omului	  aceluia	  şi	  împotriva	  familiei	  lui,	  şi-‐l	  voi	  
nimici	  din	  mijlocul	  poporului	  lui,	  împreună	  cu	  toţți	  cei	  ce	  curvesc	  ca	  el	  cu	  Moloh’”	  (Lev	  20:2-‐5).	  

Nici	  Iefta	  şi	  nici	  bătrânii	  din	  Galaad	  nu	  aveau	  habar	  de	  asemenea	  versete,	  căci	  altfel	  
s-‐ar	  fi	  împotrivit	  cu	  îndârjire	  unei	  asemenea	  juruinţțe.	  

Dumnezeu	  a	  avertizat	  mereu	  pe	  copiii	  Săi	  să	  nu	  urmeze	  căile	  neamurilor	  şi	  să	  nu	  
practice	  urâciunile	  lor,	  iar	  jertfele	  umane	  erau	  o	  urâciune	  despre	  care	  Domnului	  nici	  măcar	  
nu-‐i	  trecuse	  prin	  cap:	  

“Să	  nu	  trăiţți	  după	  obiceiurile	  neamurilor	  pe	  care	  le	  voi	  izgoni	  dinaintea	  voastră;	  căci	  
ele	  au	  făcut	  toate	  aceste	  lucruri,	  şi	  Mi-‐este	  scârbă	  de	  ele”	  (Lev	  20:23).	  

“Au	  urmat	  obiceiurile	  neamurilor	  pe	  care	  Domnul	  le	  izgonise	  dinaintea	  copiilor	  lui	  
Israel,	  şi	  obiceiurile	  rânduite	  de	  împăraţții	  lui	  Israel”	  (2	  Regi	  17:8).	  

“Şi	  veţți	  şti	  că	  Eu	  Sunt	  Domnul,	  ale	  cărui	  porunci	  nu	  le-‐aţți	  urmat,	  şi	  ale	  cărui	  legi	  nu	  
le-‐aţți	  împlinit,	  şi	  aţți	  lucrat	  după	  obiceiurile	  neamurilor	  care	  vă	  înconjoară”	  (Eze	  11:12).	  

“Ele	  s-‐au	  dedat	  la	  preacurvie,	  şi	  pe	  mâinile	  lor	  este	  sânge:	  au	  preacurvit	  cu	  idolii	  lor;	  şi	  
copiii	  pe	  care	  Mi-‐i	  născuseră,	  i-‐au	  trecut	  prin	  foc	  în	  cinstea	  lor,	  ca	  să-‐i	  mănânce!”	  (Eze	  23:37).	  

“Au	  zidit	  şi	  locuri	  înalte	  la	  Tofet,	  în	  valea	  Ben-‐Hinom,	  ca	  să-‐şi	  ardă	  în	  foc	  pe	  fiii	  şi	  
fiicele	  lor:	  lucru	  pe	  care	  Eu	  nu-‐l	  poruncisem,	  şi	  nici	  nu-‐Mi	  trecuse	  prin	  minte”	  (Ier	  7:31;	  19:5).	  

Ce	  cumplite	  pot	  fi	  consecinţțele	  necunoaşterii	  caracterului	  lui	  Dumnezeu,	  atunci	  când	  
Satana	  se	  aşează	  în	  templul	  lui	  Dumnezeu,	  dându-‐se	  drept	  Dumnezeu!	  Ce	  cruntă	  este	  
orbirea	  unui	  popor	  care	  nu	  poate	  trece	  dincolo	  de	  pildă,	  către	  semnificaţțiile	  spirituale	  ale	  
monumentelor	  lui	  denominaţționale!	  La	  ce	  profunzimi	  ale	  idolatriei	  a	  putut	  să	  se	  coboare	  
poporul	  ales,	  atunci	  când	  nu	  a	  dorit	  să	  vadă	  în	  ceremoniile	  ancestrale	  neprihănirea	  lui	  
Hristos!	  

Cititorul	  superficial	  ar	  putea	  ajunge	  la	  concluzia	  că	  pe	  noi	  nu	  ne	  priveşte	  tragedia	  lui	  
Iefta.	  Suntem	  un	  popor	  civilizat,	  care	  nu	  mai	  jertfeşte	  idolilor	  pe	  copiii	  lui	  şi	  nu	  arde	  tămâie	  
pe	  înălţțimi.	  Noi	  am	  primit	  mărturia	  lui	  Hristos	  despre	  Tatăl,	  şi	  astfel	  ne-‐am	  depărtat	  de	  
obiceiurile	  neamurilor	  din	  jur.	  Dacă	  am	  citi	  cu	  atenţție	  istoria,	  ar	  trebui	  să	  ne	  zgâlţțâie	  rău	  de	  
tot	  declaraţția	  lor,	  făcută	  tocmai	  atunci	  când	  li	  se	  reproşa	  cea	  mai	  subtilă	  idolatrie:	  “Noi	  Te	  
cunoaştem,	  noi,	  Israel!”	  (Osea	  8:2).	  

“Se	  poate	  să	  nu	  existe	  vreun	  altar	  vizibil,	  poate	  nu	  sunt	  chipuri	  către	  care	  să	  se	  ridice	  
privirea,	  şi	  totuşi	  este	  posibil	  să	  practicăm	  idolatria.	  Este	  la	  fel	  de	  uşor	  să	  facem	  un	  idol	  din	  
idei	  sau	  obiecte	  preferate	  precum	  este	  să	  modelăm	  unul	  din	  lemn	  sau	  piatră.	  Mii	  de	  oameni	  
au	  o	  concepţție	  greşită	  despre	  Dumnezeu	  şi	  atributele	  Sale.	  Ei	  se	  închină	  unui	  dumnezeu	  fals	  
la	  fel	  ca	  slujitorii	  lui	  Baal”	  (5	  T	  173).	  

Având	  o	  “concepţție	  greşită	  despre	  Dumnezeu	  şi	  atributele	  Sale,”	  închinarea	  noastră	  
nu	  este	  cu	  nimic	  mai	  bună	  decât	  idolatria	  lui	  Iefta,	  care	  credea	  că	  slujeşte	  lui	  Dumnezeu	  
după	  ritualul	  lui	  Moloh.	  Valea	  Ben-‐Hinom	  este	  la	  fel	  de	  prezentă	  în	  viaţța	  bisericii	  ca	  şi	  în	  
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vechime,	  deşi	  ea	  se	  deghizează	  cu	  mare	  artă	  în	  spiritualitate	  modernă	  şi	  educaţție	  înaltă.	  
Atunci	  când	  predicăm	  şi	  adorăm	  un	  Dumnezeu	  violent,	  care	  ne	  somează	  să-‐L	  ascultăm	  sub	  
ameninţțarea	  cu	  pedeapsă	  până	  la	  exterminare,	  este	  cazul	  să	  aflăm	  că,	  în	  realitate,	  avem	  de-‐a	  
face	  cu	  Moloh	  şi	  nicidecum	  cu	  Tatăl	  nostru	  ceresc	  descoperit	  în	  Hristos.	  

Altarele	  lui	  Moloh	  de	  astăzi	  –	  educaţția	  lumii,	  popularitatea,	  succesul,	  implicarea	  în	  
politică	  –	  ard	  la	  fel	  de	  ticălos	  ca	  în	  zilele	  idolatriei	  trecute,	  şi	  mulţți	  membri	  ai	  rămăşiţței	  fac	  
juruinţțe	  Domnului	  înaintea	  lor.	  Copiii	  noştri	  sunt	  permanent	  aduşi	  ardere	  de	  tot	  pe	  altarele	  
lui	  Moloh,	  iar	  părinţții	  sunt	  motivaţți	  de	  cele	  mai	  sincere	  sentimente	  că	  fac	  un	  serviciu	  lui	  
Dumnezeu.	  

Este timpul să scormonim şi noi lumea, ca Ahab, în căutarea lui Ilie, căci ploaia 
continuă să ne ocolească, iar profeţii lui Baal nu găsesc nicio soluţie pentru redeşteptare şi 
reformă.	  


