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Partea a 2-a 

Robia �i eliberarea 

Capitolul 3, 7 – 16, 31 
 
2a) Capitolul 3, 7 – 3,31 

Otniel, Ehud �i �amgar 
 
R�u înaintea Domnului – versetul 7 
 
   De �apte ori citim în aceast� carte, c� »Fii lui Israel au f�cut ce este r�u înaintea Domnului« 
(cap. 2, 11; 3, 7,12; 4, 1; 6, 1; 10, 6; 13, 1). Aceste cuvinte vestesc de fiecare dat� o perioad� 
nou� de dec�dere. Uitarea Domnului, Dumnezeului lor, �i slujirea idolilor sunt dou� aspecte ale 
r�ului, care aici ambele devin vizibile. R�ul al doilea rezult� din primul. Nici nu poate fi altfel. 
Cine uit� pe Dumnezeu, acela nu mai �ine seama de poruncile Sale, nu mai ascult� ce zice El. Ia 
na�tere un gol. Omul nu poate tr�i f�r� Dumnezeu. Dac� nu mai este loc pentru Dumnezeu, 
atunci se creeaz� loc pentru un alt dumnezeu. Acest dumnezeu va umple golul cu tot felul de alte 
lucruri, c�rora omul începe s� le dedice aten�ia lui, timpul �i energia lui. Acestea devin dup� 
aceea un idol. La studiul capitolului 2, versetele 11 – 13 am vorbit despre Baal �i Astartee. 
 
Cu�an-Ri�eataim – versetul 8 
 
   »Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.« Dumnezeu S-a întristat foarte mult de 
comportarea poporului S�u. El nu mai poate privi, f�r� s� intervin�. Din starea de mânie, 
Dumnezeu începe s� Se comporte fa�� de poporul S�u într-un fel care nu se potrive�te cu 
impresia pe care noi o avem despre Dumnezeul plin de dragoste. Dumnezeu nu este Tat�l 
generos, a�a cum credem noi câteodat�, care s� vorbeasc� de bine lucrurile rele sau s� compare 
comportarea poporului S�u cu poaznele b�ie�ilor r�i. Nu, Dumnezeu prive�te cu toat� seriozitatea 
faptele poporului S�u. El trebuie s�-i pedepseasc� pentru aceasta. Dar Dumnezeu nu se comport� 
dintr-o stare de irita�ie, a�a cum poate fi cazul la noi. Dac� Dumnezeu trebuie s� pedepseasc� pe 
poporul S�u, atunci o face având în vedere restabilirea lui. El vrea ca ei s�-�i vin� în fire �i s� se 
c�iasc�, pentru ca El s� poat� avea iar��i p�rt��ie cu ei �i binecuvântarea Lui s� poat� curge peste 
ei. De aceea El i-a vândut în mâna du�manului. Dumnezeu spune totodat� poporului S�u: „Vre�i 
s� sluji�i lumii? Bine, atunci ve�i �ti�i cum este lumea!” Dac� cel credincios vrea lumea, el o va 
primi, dar el o va cunoa�te dup� aceea ca asupritor al lui. 
   Mesopotamia înseamn� „�ara celor dou� râuri” �i este un tablou al lumii. Pl�cerile �i savurarea 
pe de o parte, �i religia pe de alt� parte, sunt cele dou� râuri care fac lumea s� fie un loc de 
poposire pl�cut pentru omul f�r� Dumnezeu. C� Mesopotamia este un tablou al lumii, putem 
deduce din Genesa 12, 1 �i Faptele Apostolilor 7, 2. Era un �inut în care se slujea idolilor (Iosua 
24, 2). Din acest �inut a fost chemat Avraam, ca s� devin� str�mo�ul lui Israel. Fiecare credincios 
este chemat de Dumnezeu în acela�i fel, ca s� renun�e la lume. Niciunde nu citim în Biblie 
despre o chemare de a r�mâne în lume �i de a o îmbun�t��i (compar� cu Galateni 1, 4-5). 
Desigur, el are aici o misiune, a�a cum �i Domnul a avut o misiune în lume. Domnul Isus spune 
clar aceasta în Ioan 20, 21. Dar lumea nu mai are nici un drept asupra noastr�. 
   Împ�ratul din Mesopotamia se numea Cu�an-Ri�eataim. Numele lui înseamn� „negrul 
întunericului; r�utate dubl�”. Aceasta vorbe�te despre întunericul, în care este lumea înv�luit�. 
Lumea se fere�te de lumina lui Dumnezeu, ea o respinge chiar (Ioan 1, 5; 3, 19). Dac� lumina 
lumineaz�, �i ea este totu�i respins�, atunci ia na�tere un întuneric mare. Cine m�rturise�te c� 
este cre�tin, dar întoarce spatele lui Dumnezeu �i începe s� slujeasc� idolilor, va pierde toat� 
lumina, pe care a avut-o cândva. Dumnezeu va permite ca un astfel de om s� nu mai aib� nici o 
lumin� cu privire la Dumnezeu Însu�i, izvorul luminii, �i cu privire la Domnul Isus, Lumina 
lumii (1 Ioan 1, 5 �i Ioan 8, 12). Unui astfel de om i se potrive�te ce spune Matei 6, 23: »Dac� 
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lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie s� fie întunericul acesta!« Abia dup� 
ce aceast� stare a durat opt ani, poporul a început s� strige c�tre Dumnezeu. 
   Num�rul opt vorbe�te de un început nou, dup� o perioad� încheiat�, deplin�, de �apte ani. Abia 
dup� ce cineva este prins, a�a c� nu se mai poate mi�ca �i singur nu mai poate ie�i din situa�ia în 
care se afl�, începe s� strige la Dumnezeu �i este gata s� fac� un început nou cu Dumnezeu. 
    
Otniel – versetul 9 
 
   Israel poate fi eliberat din aceast� situa�ie numai de Otniel. Pe el l-am întâlnit deja în capitolul 
1, versetele 13 – 15. Acolo apare ca un om credincios. El este unul, care are interese pentru 
binecuvântarea lui Dumnezeu. El se las� impulsionat s� ac�ioneze prin credin��. Punctul de 
plecare al vie�ii sale este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu a cucerit el Debirul? (Debir înseamn� 
„Vorbirea lui Dumnezeu”; capitolul 1, 12-13). 
   Am v�zut deja în capitolul 1 cât de important� a fost rela�ia lui cu Acsa. C�snicia lui cu Acsa 
arat� c� el nu a luat parte la p�catul general al lui Israel, care este numit în versetul 3 al acestui 
capitol. El nu �i-a luat o so�ie dintre neamuri, ci din poporul lui Dumnezeu. El a respectat 
Cuvântul lui Dumnezeu. �i ca s� exprim�m cu 1 Corinteni 7, 39: el s-a c�s�torit »în Domnul«. 
Deoarece el personal era liber de p�catul lui Israel, Dumnezeu putea s�-l foloseasc�. Toate aceste 
lucruri arat� clar, care era via�a personal� a lui Otniel. 
   Cine în casa lui nu regleaz� lucrurile dup� Cuvântul lui Dumnezeu, s� nu cread� c� poate s� 
fac� ceva spre binele întregului popor. Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios �i în 
lucrurile mari (compar� cu Luca 16, 10). Atitudinea din cas�, în familie, este totdeauna cea mai 
bun� premiz� de a sluji Domnului în Adunare. Judec�torii sunt ast�zi în primul rând 
supraveghetorii sau b�trânii. Despre un supraveghetor se spune în 1 Timotei 3, 4-5, c� trebuie s� 
fie unul care �tie »s�-�i conduc� bine casa �i s�-�i �in� copiii în supunere, cu toat� seriozitatea. 

C�ci dac� cineva nu �tie s�-�i conduc� bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?« 
Ace�tia sunt oamenii, care ast�zi pot s� ajute altor credincio�i ca s� scape de atacurile lumii. Cu 
ajutorul lor credincio�ii pot savura din nou binecuvânt�rile lui Dumnezeu. 
    
Du�manul este b�tut – versetele 10 – 11 
 
   Otniel datoreaz� victoria, pe care a ob�inut-o, nu sie însu�i. Cu toate c� el era un instrument 
potrivit, în sine însu�i nu a avut nici o putere s� bat� pe du�man. Pentru aceasta era necesar� 
puterea Duhului Domnului. Numai Duhul Sfânt poate purta grij�, ca elementele false din via�a 
poporului lui Dumnezeu s� fie îndep�rtate. Prima activitate, despre care citim, este faptul c� 
Otniel a judecat pe Israel. El s-a preocupat mai întâi cu starea poporului lui Dumnezeu. El a f�cut 
clar, unde erau lucrurile gre�ite. Aceasta trebuie s� conduc� la judecata de sine. P�catul, care nu 
este m�rturisit, sl�be�te pe poporul lui Dumnezeu. Atunci nu este putere de lupt�. Prima lucrare a 
Duhului const� în aceea, ca noi s� ne descoperim, ca s� vedem ce este gre�it, �i s� d�m gre�eala 
afar� din via�a noastr�. În felul acesta suntem elibera�i �i Duhul lui Dumnezeu ne poate umple. 
   Dup� aceea poate avea loc, ce este numit în al doilea rând, �i anume, pornirea la lupt�. Semnul 
caracteristic al tinerilor în 1 Ioan 2, 14 – 17 este, c� ei au biruit pe cel r�u, este vizibil în Otniel. 
El poseda puterea lui Dumnezeu (numele lui înseamn�: „leul lui Dumnezeu”) �i Cuvântul lui 
Dumnezeu a r�mas în el (el a cucerit Chiriat-Sefer �i a f�cut din el Debir, vezi capitolul 1, 12). 
 
 
Moab �i Eglon – versetul 12 
 
   Israeli�ii au f�cut din nou ce era r�u înaintea Domnului. Se pare c� nu au înv��at nimic din 
lucrurile anterioare. Nu sunt ei în privin�a aceasta un tablou amar a ceea ce suntem noi? Puterea 
lui Dumnezeu nu este cu poporul S�u neascult�tor Israel, ci cu du�manul Moab. Este Moab mai 
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bun decât Israel? Nu, nu este. Dar Dumnezeu vrea s� foloseasc� Moabul ca nuia de disciplinare, 
ca s� aduc� pe popor s� se întoarc� la El. �i acest du�man ne prezint� ceva. Ce este el, putem s� 
deducem din numele lui �i din istoria lui. Numele lui înseamn� „de la tat�l”. Cine a fost tat�l lui? 
Era Lot (Genesa 19, 36 – 37). Lot era un om care iubea lumea. El a privit ce era înaintea ochilor. 
S-a l�sat c�l�uzit de poftele c�rnii, adic� de natura veche, pe care orice credincios o mai are înc� 
în sine însu�i. În Genesa 13 aceasta se arat� prin alegerea, pe care a f�cut-o. În istoria lui devin 
vizibile dou� semne caracteristice, care rezult� din poftele c�rnii, �i anume, comoditatea �i 
mândria (vezi Ieremia 48, 11,29 pentru comoditatea lui Moab �i Isaia 16, 6, pentru mândria lui). 
Moab reprezint� faptele firii p�mânte�ti (ale c�rnii, Galateni 5, 19-21). 
   Omul, care domnea peste Moab, se nume�te Eglon. Eglon înseamn� „rotund” sau „cerc”. Am 
putea spune, c� la Moab (la firea p�mânteasc�) totul se deruleaz� în cercul intereselor proprii. 
Eul st� în centru �i în acest cerc nu este loc pentru Dumnezeu. Du�manul anterior, un tablou al 
lumii, î�i g�se�te urma�ul într-un du�man, care este tabloul firii p�mânte�ti. Acum se d� acestui 
du�man putere peste poporul lui Dumnezeu. În via�a unui credincios care a dec�zut, aceasta 
înseamn� c� el începe s� se comporte firesc (carnal) �i se preocup� de satisfacerea propriilor 
pl�ceri. Aceasta nu creeaz� niciodat� satisfac�ie adev�rat�. 
 
 
Amon �i Amalec – versetul 13 
 
   Moab se une�te cu Amon �i Amalec. Amon are aceea�i origine înfior�toare ca �i Moab (Genesa 
19, 38). Numele lui înseamn� „independent” �i las� s� se recunoasc� înc�p��ânarea firi 
p�mânte�ti. Amalec este un urma� al lui Esau (Genesa 36, 12); numele lui înseamn� „popor 
st�pânitor”. Aici apare ambi�ia, dorin�a de a domina a firii p�mânte�ti. Cetatea palmierilor este 
Ierihonul, cetatea care reprezenta intrarea în �ara f�g�duit� (Iosua 6). Prin faptul c� du�manul a 
luat în st�pânire aceast� cetate, avea în mâini un punct strategic important. 
   Dac� un credincios î�i pierde credincio�ia, firea p�mânteasc� ia în st�pânire unele puncte 
importante din via�a lui. De exemplu, atunci când trebuie luate decizii importante, el nu se las� 
c�l�uzit de Duhul, ci de firea p�mânteasc�. Dac� trebuie s� vorbeasc� într-o adunare local�, ia 
na�tere ceart� �i derutare. Biblia prezint� un astfel de exemplu în Adunarea din Corint. Apostolul 
Pavel a trebuit s�-i aten�ioneze, deoarece erau fire�ti (1 Corinteni 3, 1). Din cauza acestei st�ri, 
apostolul nu a putut vorbi cu ei despre binecuvânt�rile, care sunt partea cre�tinului. El a trebuit 
s� le prezinte lucrurile cele mai elementare ale credin�ei: pe Domnul Isus �i pe El r�stignit (1 
Corinteni 2, 2). 
 
 
Perioada de asuprire – versetul 14 
 
   În timp ce perioada anterioar� de st�pânire str�in� a durat opt ani, pân� când poporul Israel a 
început s� strige la Domnul (versetul 8), de data aceasta au trecut optsprezece ani de st�pânire 
str�in�, pân� când poporul a ajuns s� strige la Domnul. Se pare c� noua abatere face poporul mai 
insensibil fa�� de disciplinarea, pe care Dumnezeu o trimite. Abia dup� optsprezece ani începe 
con�tiin�a s�-i fac� s�-�i dea seama c� au ajuns sclavi. Dup� aceea î�i doresc rec�p�tarea 
libert��ii. Aceast� experien�� o putem face �i noi. Cu cât mai des uit�m pe Dumnezeu, cu atât mai 
mult dureaz� pân� ne reîntoarcem la El. 
 
Ehud – versetul 15 
 
   Ehud este omul, pe care Dumnezeu îl treze�te, ca s� elibereze pe poporul S�u. Numele lui 
înseamn� „energic”, „puternic”. El este fiul lui Ghera, al c�rui nume înseamn� „chibzuin��”. El a 
venit din semin�ia lui Beniamin, al c�rui nume înseamn� „fiul dreptei mele”. Dac� privim aceste 
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nume, putem s� recunoa�tem în Ehud urm�toarele caracteristici: el vine din Beniamin, ceea ce 
arat�, c� el este unit cu o pozi�ie de putere. Dar nu este suficient pentru noi s� �tim, c� noi 
ocup�m o anumit� pozi�ie. Noi trebuie s� ne însu�im aceast� pozi�ie. Aceasta înseamn�, c� noi 
trebuie s� ne gândim, ce înseamn�, c� noi am primit acest loc. Aceasta se reg�se�te în numele 
Ghera („chibzuin��”). Rezultatul acestei „chibzuin�e” este în cele din urm� o manifestare 
energic�. 
   Ehud folosea bine mâna stâng�, era stângaci. El purta sabia pe partea dreapt�. Acesta nu este 
un loc obi�nuit de a purta sabia, dar pentru el era cel mai bun. În felul acesta putea s�-�i 
foloseasc� arma a�a cum era cel mai bine pentru el. Din aceasta putem înv��a, c� noi trebuie s� 
folosim Biblia, a�a cum se potrive�te cel mai bine pentru noi �i în folosirea ei nu trebuie s� 
imit�m pe al�ii. Aceasta nu va da rezultate. A�a de exemplu, David nu a putut s� lupte îmbr�cat 
cu arm�tura lui Saul �i folosind sabia lui. El �tia s� foloseasc� pra�tia �i pietrele �i acestea au 
doborât pe du�man (1 Samuel 17, 38-39,40-50). 
   Traducerea textual� a cuvântului „era stângaci” este; „izolat de mâna dreapt�”. El nu putea s� 
foloseasc� mâna dreapt�. Aceasta putea s� însemne, c� a fost ceva în via�a lui, un accident, din 
cauza c�ruia nu mai putea folosi mâna dreapt�. În via�a unui credincios pot avea loc lucruri, prin 
care el pierde accesul la lucrurile lui Dumnezeu. Cineva, de exemplu, poate avea cuno�tin�e bune 
despre binecuvânt�rile descrise în epistola c�tre Efeseni, dar este a�a de preocupat cu lucrurile 
vie�ii p�mânte�ti, c� el nu mai are timp �i nici interese pentru ele. În felul acesta „pl�te�te tribut 
firii p�mânte�ti”, ceea ce vedem �i la Israel, care prin mâna lui Ehud a pl�tit tribut lui Eglon. 
   Pentru noi acest tribut poate consta în aceea, c� pierdem ocaziile în care putem cunoa�te mai 
mult binecuvânt�rile lui Dumnezeu, �i aceste ocazii niciodat� nu le vom primi înapoi. Tr�im 
pentru noi în�ine. Grijile p�mânte�ti pun st�pânire pe noi �i nu ne gândim la lucrurile de sus 
(Coloseni 3, 1). 
 
O sabie cu dou� t�i�uri – versetul 16 
 
   Vedem aici premiza victoriei. Aceasta se ob�ine prin aceea, c� Ehud �i-a f�cut pentru sine o 
sabie cu dou� t�i�uri. Putem citi în diverse locuri din Noul Testament, c� aceast� sabie cu dou� 
t�i�uri este un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, printre altele în Evrei 4, 12; Efeseni 6, 17; 
Apocalipsa 1, 16; 2, 12; 19, 15. Deci prin sabia cu dou� t�i�uri se în�elege Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este arma cu care poate fi b�tut orice du�man. Dar trebuie s� 
�tim cum s-o folosim, adic�, noi trebuie s� cunoa�tem Cuvântul lui Dumnezeu, ca s�-l putem 
folosi. Domnul Isus a folosit aceast� „sabie” împotriva diavolului, atunci când a fost ispitit în 
pustie. Orice atac al du�manului l-a parat cu »este scris« (Matei 4, 4,7,10). 
    »Cu dou� t�i�uri« înseamn� c� aceast� sabie taie în dou� p�r�i. Pentru noi înseamn�, c� noi 
trebuie s� folosim acest cuvânt mai întâi cu privire la noi �i apoi împotriva împotrivitorului. 
Aceast� ordine o prezint� apostolul Pavel lui Timotei: »Fii cu luare aminte asupra ta însu�i �i 

asupra înv���turii, pe care o dai altora« (1 Timotei 4, 16). 
   Noi nu putem învinge pe împotrivitor, dac� permitem în via�a noastr� lucruri, care sunt în 
contradic�ie cu Biblia. Noi trebuie s� ascult�m de Biblie �i s� d�m la o parte tot ce este în 
contradic�ie cu ea. 
   Sabia avea o lungime de un cot. Deci era o lungime bine stabilit�, nici mai mare �i nici mai 
mic�. Noi nu trebuie nici s� ad�ug�m �i nici s� scoatem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem 
nevoie de Cuvântul întreg, �i nu numai de locurile pl�cute nou�; nimic nu este lipsit de 
importan��. Noi nu trebuie s� ad�ug�m ideile noastre �i tradi�iile noastre. Un cot este totodat� 
ceva neînsemnat (vezi Luca 12, 25-26). Cele mai simple adev�ruri ale Cuvântului lui Dumnezeu 
sunt în stare s� loveasc� firea p�mânteasc� în toat� stric�ciunea ei, dac� ele sunt folosite cu 
credin��. 
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   Ehud a purtat sabia sub hainele sale. Nimeni nu a v�zut-o. Aceasta ne aminte�te cuvintele din 
Psalmul 119, 11: »Strâng Cuvântul T�u în inima mea, ca s� nu p�c�tuiesc împotriva Ta«. 
Cuvântul a dat t�rie umbl�rii lui: el l-a purtat la partea dreapt�.  
 
Un om foarte gras – versetul 17 
 
   Înarmat cu o sabie, pe care tocmai o f�cu-se, Ehud se duce pentru ultima dat� la Eglon, ca s�-i 
duc� tributul. A�a cum am spus, acest du�man este un tablou al firii p�mânte�ti, la care totul se 
învârte�te în jurul propriului „eu”. Aceasta trebuie s� aib� ca urmare o anumit� iner�ie. Totul este 
privit sub aspectul: cum pot „eu” s� am avantaje din aceasta. La altceva nu se gânde�te. 
Egoismul î�i serbeaz� victoriile. „Eul” devine mare �i cuprinz�tor. Pentru un credincios nu este 
nimic atr�g�tor în firea p�mânteasc�. 
 
Un mesaj secret – versetele 18-19 
 
   Domnul a ridicat pe Ehud ca salvator (versetul 15). Dup� o preg�tire personal�, el este gata 
pentru misiunea lui propriu-zis�. Dup� ce împreun� cu înso�itorii lui s-a achitat de obliga�iile pe 
care le aveau, a dat drumul oamenilor care îl înso�eau. Misiunea lui Dumnezeu i-a fost 
încredin�at� lui personal. El trebuia singur s-o împlineasc�, f�r� s� mai fie cineva prezent. El 
ob�ine victoria în ascuns, f�r� mult efort. Ceilal�i, poporul, vor profita de fapta lui. Efectul faptei 
lui de credin�� a devenit vizibil �i tot poporul a avut foloase din ea. 
   Ghilgal ocup� un loc important în misiunea lui Ehud; de acolo se întoarce el. Ghilgal l-am 
întâlnit deseori, de exemplu în capitolul 2, versetul 1. Acolo am v�zut, c� el a fost punctul de 
plecare, de unde Israel a plecat, ca s� cucereasc� �ara. Poporul s-a reîntors acolo. Aceasta o face 
�i Ehud (vezi versetul 26). La Ghilgal a avut loc circumcizia. În�elesul lui spiritual este judecata 
asupra firii p�mânte�ti p�c�toase. Circumcizia ne înva��, c� orice lupt�, care trebuie dus�, nu 
poate fi dus� în puterea proprie, în puterea firii noastre p�mânte�ti. Dac� mergem con�tien�i, c� 
în noi nu este nici o putere, atunci Dumnezeu poate s� ne umple cu puterea Sa. 
   Pietrele din versetul 19 sunt probabil acele pietre, pe care Iosua le-a a�ezat pe ��rm, ca pietre de 
aducere aminte. Aceasta este descris în Iosua 4. Dar aici erau pietre cioplite. Semnul aducerii 
aminte a fost împodobit, probabil a fost f�cut chiar un „idol”. �i cu rânduiala dat� de Domnul, ca 
botezul �i Masa Domnului, se poate face la fel. Biblia spune, c� ambele au a face cu moartea 
Domnului. Dar dac� acest gând este nesocotit, ele pot deveni sacramente cu în�eles idolatru. Ele 
pot deveni atunci mijloace, prin care se crede c� se poate primi via�a ve�nic�. 
    
Judecata asupra lui Eglon – versetele 20-23 
    
  Eglon este singur, într-o ambian��, care corespunde în totul dorin�elor lui. El st� în odaia lui de 
var�, ca s�-�i satisfac� poftele. El este aici un tablou potrivit al egoismului firii p�mânte�ti, care 
vrea s� aib� totul pentru sine. La o astfel de atitudine exist� numai un r�spuns, �i anume 
Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl roste�te Ehud. Prin el se face judecata lui Eglon (Evrei 4, 12; 
Apocalipsa 19, 13-15). Firea p�mânteasc� poate fi omorât� numai în prezen�a lui Dumnezeu. 
   Eglon se scoal�, pare s� arate un oarecare respect fa�� de Cuvântul lui Dumnezeu, dar este 
vorba numai de o form� exterioar�. În inima lui nu este nimic, care s� fie deschis pentru 
Dumnezeu. Astfel de oameni au existat întotdeauna �i exist� �i ast�zi. Dar aceasta nu schimb� cu 
nimic sentin�a, pe care Cuvântul lui Dumnezeu o roste�te asupra lor. Cum sunt ei de la natur� se 
vede foarte clar, când se folose�te Cuvântul lui Dumnezeu în toat� seriozitatea lui. A�a se petrece 
cu Eglon. Sabia p�trunde în pântecele lui �i mizeria iese afar�. Stric�ciunea care era în el, vine 
afar� prin intermediul sabiei. Stric�ciunea firii p�mânte�ti este descoperit� prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
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   Nu ne speriem noi câteodat� de noi în�ine, când deodat� se nasc în noi gânduri ostile? Aceasta 
este tot ce firea p�mânteasc� poate s� dea la iveal�. Firea p�mânteasc� a unui necredincios este la 
fel ca firea p�mânteasc� a unui credincios. Cuvântul o descoper� �i o condamn�. Dup� ce Ehud l-
a folosit cu privire la sine (versetele 16 �i 19), îl folose�te acum împotriva du�manului poporului 
lui Dumnezeu. O face foarte radical, p�trunzând foarte adânc. El nu se comport� blând �i 
superficial cu du�manul lui. El nu se d� mul�umit cu o victorie par�ial� sau temporal�, ci el vrea o 
victorie definitiv�. El las� sabia înfipt�, nu o mai trage afar�. În afar� de aceasta încuie odaia de 
sus, în care a omorât pe Eglon. În ceea ce-l prive�te, el a f�cut totul, ca s� lichideze definitiv pe 
acest du�man al poporului lui Dumnezeu, a�a c� el nu va mai putea apare. Înv���tura este clar�. 
Dac� noi am condamnat prin Cuvânt o anumit� ac�iune a firii p�mânte�ti la noi sau la al�ii �i 
aceasta a disp�rut, atunci nu trebuie s� permitem ca ea s� se impun� din nou. 
 
Slujitorii lui Eglon – versetele 24 – 25 
 
   Faptul c� împ�ratul Moabului a fost înl�turat, aceasta nu înseamn� c� automat poporului 
Moabului i-a fost luat� puterea. Eglon are slujitori �i lupt�tori (versetul 29). Slujitorii au o 
explica�ie bun� cu privire la u�a încuiat�. Ei cunosc pe st�pânul lor �i presupun c� el s-a retras 
iar��i în comoditatea lui. Dup� un timp de a�teptare, li se pare totu�i prea mult. Se tem, c� s-a 
întâmplat ceva. Ei iau o cheie �i descoper� c� st�pânul lor este mort. Nu citim, cum au reac�ionat 
ei la aceasta. Comportarea �i gândurile slujitorilor se potrivesc în totul cu comportarea st�pânului 
lor. Ei îi apar�in �i au duhul lui. Tot a�a firea p�mânteasc� are multe forme de prezentare. Dar 
toate aceste prezent�ri respir� unul �i acela�i duh. Totdeauna este vorba de satisfacerea firii 
p�mânte�ti. 
 
Victoria poporului – versetele 26 – 30 
   
   Dup� ce Ehud a ob�inut victoria sa, cheam� �i pe al�ii s� aib� parte de victoria sa. El nu se 
odihne�te, pân� când tot poporul are parte de ea. Acesta este duhul adev�rat al dragostei de fra�i. 
El intervine pentru al�ii. El nu se retrage din lupt�, dup� ce �i-a f�cut partea lui, ci conduce 
o�tirea, ca s� termine lucrarea. Cât de important este s� dai un exemplu bun altora! Aceasta este 
valabil în mod deosebit pentru un b�trân sau supraveghetor, al c�rui model îl vedem în persoana 
judec�torilor. Când prin Cuvântul lui Dumnezeu s-a lichidat definitiv cu firea p�mânteasc�, 
atunci un b�trân sau supraveghetor poate spune „urmeaz�-m�”, ca dup� aceea s� arate 
credincio�ilor drumul spre victorie. 
   Orice leg�tur� dintre Ehud �i du�man a fost rupt�. Tot a�a �i noi în via�a noastr� trebuie s-o 
rupem public �i cu hot�râre cu lumea �i cu firea p�mânteasc�. Numai dup� aceea se poate vorbi 
de o victorie de durat�. Singurul vad al Iordanului este ocupat. Israeli�ii au trecut atunci prin 
Iordan, ca s� intre în �ara f�g�duit�. Ei puteau s� traverseze numai acolo râul, unde chivotul f�cea 
drum liber poporului. Chivotul în Iordan ne vorbe�te despre moartea �i învierea lui Hristos, prin 
care noi am ob�inut un loc în Locurile cere�ti. Credincio�ii trebuie s� men�in� cu orice pre� acest 
punct strategic. Nimeni nu are voie s� scape de acolo. Eglon era gras; aceasta era valabil pentru 
mul�i din o�tirea lui. Ei se asem�nau cu el, c�ci ei st�teau în slujba lui �i luptau pentru acela�i 
lucru. Dar �i ei trebuiau uci�i. Toate resturile lumii �i ale firii p�mânte�ti, cei zece mii de oameni 
gra�i �i puternici, vin pe malul Iordanului, la locul care vorbe�te despre moartea �i învierea lui 
Hristos. Moab nu este nimicit, ci a fost smerit. Firea p�mânteasc� r�mâne un du�man, atâta timp 
cât noi vom tr�i, dar noi trebuie s-o supunem. 
 
�amgar – versetul 31 
 
   Unei victorii asupra filistenilor printr-un oarecare �amgar i se dedic� numai un verset. 
„�amgar” înseamn� „str�in” sau „ locuitor f�r� cet��enie”. Acest nume nu are origine iudaic�. 
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Aceasta pare s� arate, c� �amgar venea dintre p�gâni. El este fiul lui Anat, al c�rui nume 
înseamn� „r�spuns”. Arma lui, o �epu�� pentru boi, vorbe�te de asemenea de Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar privit din punctul de vedere al lumii. Pentru lume Cuvântul nu are nici o valoare 
vizibil�. �amgar era un ��ran, o persoan� simpl�, care probabil anumite cuvinte nu putea s� le 
rosteasc� bine (compar� cu 1 Corinteni 1, 26,29). Este posibil ca el s� fi fost f�r� preg�tire (vezi 
Faptele Apostolilor 4, 13). El nu avea, ca s� vorbim în limbajul zilelor noastre, cuno�tin�e despre 
textul original �i nu a avut parte de o preg�tire superioar�. 
   Poporul filistenilor era un du�man, care se afla în �ar�; ei locuiau o fâ�ie de p�mânt mic� 
îndelungul M�rii Mediterane. Ei cereau �ara pentru ei, �i-au pus chiar amprenta pe ea, legându-�i 
numele cu ea. În cuvântul Palestina r�sun� numele filisteni. Dar �amgar a fost înv��at de 
Dumnezeu. Prin aceasta cuno�tea diferen�a dintre un membru al poporului lui Dumnezeu �i un 
du�man al acestuia, chiar dac� acest du�man vorbea aceea�i limb� ca poporul lui Dumnezeu. El 
cuno�tea „Biblia lui” �i �tia cum s-o foloseasc�. �epu�a lui �amgar nu a dat gre�, atunci când a 
folosit-o pentru boii lui. Se putea baza pe ea. �tim din experien��, c� ne putem baza pe Cuvântul 
lui Dumnezeu; niciodat� nu ne-a p�r�sit. Du�manul nu are nici un succes împotriva unei astfel de 
m�rturii. Aceasta este ca �i cu acel necredincios, care a venit batjocorind la predicator �i a zis, c� 
el nu poate crede c� Domnul Isus a transformat apa în vin. Predicatorul l-a invitat, s� vin� cu el 
în cas�. El îi va ar�ta acolo o minune �i mai mare. Odinioar� el a fost un be�iv, dar Cuvântul lui 
Dumnezeu l-a vindecat. Atunci a început s�-�i foloseasc� banii altfel. 
   Din acest verset vreau s� scot în eviden�� �apte lucruri: 
   1. Abia în capitolul 4 versetul 1 citim, c� Ehud, judec�torul mai dinainte, a murit. Se pare, c� 
�amgar a fost contemporan cu Ehud. Dup� victoria lui Ehud (deci, nu dup� moartea lui), �amgar 
a mers pe acela�i drum al credin�ei. A�a putem noi, fiecare pe teritoriul lui, s� ob�inem victorii, 
care sunt spre binele întregului popor. 
   2. A�a cum am amintit, numele lui înseamn� „str�in”. Con�tien�a, c� patria noastr� propriu-zis� 
este cerul �i c� pe noi ca cre�tini abia acolo ne a�teapt� odihna, ne face s� biruim pe du�man. 
   3. Anat, al c�rui nume înseamn� „r�spuns” sau „ascultare”, ne face s� presupunem c� apari�ia 
lui �amgar era un r�spuns la „strig�tul” lui Israel. 
   4. Acest du�man se afl� în �ar�, spre deosebire, de exemplu, de Moab, du�manul anterior, care 
a venit din afara ��rii. Filistean înseamn� vagabond. Un vagabond se aseam�n� unui str�in. 
Diferen�a const� în aceea, c� vagabondul nu are un domiciliu, în timp ce str�inul posed� un 
domiciliu. 
   5. Num�rul 600. �i numerele au în Biblie în�elesul lor. Num�rul �ase vorbe�te despre lucrarea 
omului. Exemple avem în chipul lui Nebucadne�ar în Daniel 13 �i în num�rul fiarei din 
Apocalipsa 13. Num�rul �ase este prea mic, ca s� fie un �apte; ultimul reprezint� des�vâr�irea. 
Victoria lui �amgar nu a fost o victorie definitiv�. 
   6. �epu�a pentru boi servea pentru a �ine boii pe direc�ia bun�. Aceast� �epu�� avea un vârf 
ascu�it. Când boul se ab�tea, el era corectat cu �epu�a. Acesta este un tablou frumos a ceea ce 
face Cuvântul lui Dumnezeu în via�a noastr�. Deseori înv���m s� respect�m Cuvântul lui 
Dumnezeu în via�a noastr�, prin ceea ce al�ii ne repro�eaz� cu privire la el. G�sim aceasta descris 
în Eclesiastul 12, 11. »Cuvintele în�elep�ilor«, despre care este vorba acolo, îl fac pe c�l�tor s� 
mearg� în direc�ia bun�, pentru ca el »s� nu arunce cu piciorul înapoi în vârful unui �epu�« 
(Faptele Apostolilor 26, 14) 
   7. »�i el a fost un izb�vitor al lui Israel.« A� accentua cu pl�cere cuvintele »�i el«. Ele arat�, c� 
el, ca �i înainta�ii lui, Otniel �i Ehud, a salvat pe Israel dintr-o situa�ie grea. Prin aceasta ei �i-au 
ob�inut libertatea. Otniel era soldat, Ehud diplomat �i �amgar p�stor de boi. Dumnezeu a putut 
s�-i foloseasc� pe to�i, deoarece ei s-au pus la dispozi�ia Lui �i au avut dragoste de poporul lui 
Dumnezeu. 


