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2c) Capitolele 6- 9 
 
Ghedeon, apoi Abimelec �i Iotam 
 
 
Capitolul 6 
 
Introducere 
 
   Ghedeon nu este un judec�tor asemenea lui �amgar, c�ruia s� îi fie dedicat numai un verset. �i 
el nu este un judec�tor ca Barac, care s� fie umbrit de o femeie. În Ghedeon ne este prezentat un 
judec�tor chemat �i instruit de Dumnezeu. Cu totul altfel decât la judec�torii aminti�i mai înainte, 
la Ghedeon vom fi pu�i în situa�ia s� vedem exerci�iile lui personale �i cum este el c�l�uzit s� se 
fac� una cu gândurile lui Dumnezeu. Dumnezeu porne�te la lucru cu Ghedeon. Cu în�elepciune 
�i r�bdare, Dumnezeu face din Ghedeon o unealt� pe care El o poate folosi pentru 
binecuvântarea poporului S�u. Felul de ac�ionare al lui Dumnezeu cu el este un model al felului 
în care Dumnezeu preg�te�te pentru lucrare pe fiecare, pe cel care Îl cunoa�te, Îl iube�te �i 
dore�te s�-I slujeasc�. Slujirea const� dup� aceea nu într-o lucrare singular�, ci dintr-o via�� 
întreag� de slujire. 
    
   În mâna Madiani�ilor  - versetul 1 
 
   Patruzeci de ani de odihn� au trecut. În Israel a venit o nou� genera�ie. Pentru ea, str�daniile 
din trecut ale lui Dumnezeu cu poporul S�u sunt numai tradi�ii. Aceast� genera�ie nou� nu este 
mai bun� decât p�rin�ii lor. �i ei fac ce este r�u în ochii Domnului. Dumnezeu trebuie iar��i s� 
disciplineze pe poporul S�u. El îi iube�te foarte mult, ca s�-i lase s� umble mai departe pe c�i 
gre�ite. 
   Dumnezeu vrea s� aibe p�rt��ie cu poporul S�u. El vrea s� le comunice cu pl�cere ce are El în 
inim� pentru ei. �i El dore�te cu pl�cere ca �i ei s�-I spun� ce au ei în inim� pentru El. Cât de 
trist trebuie s� fie Dumnezeu, când vede cum reac�ioneaz� poporul S�u la dragostea Lui. Prin 
p�rt��ia cu El, El vrea s� înve�e �i s� instruiasc� pe poporul S�u, dar dac� acesta nu vrea, atunci 
El trebuie s�-i înve�e �i s�-i instruiasc� prin mâna unui du�man. 
   De data aceasta Dumnezeu folose�te pe Madiani�i. Madiani�ii sunt un popor înrudit cu poporul 
Israel. Ei sunt uni�i unii cu al�ii prin Avraam. Madian este un fiu al lui Avraam �i al so�iei lui 
Chetura (Genesa 25, 1-2). �apte ani, aceasta vorbe�te despre o perioad� de timp deplin�, au 
suspinat israeli�ii sub aceast� domnie str�in�. Numele Madian înseamn� „ceart�” (gâlceav�, 
alterca�ie, ciorov�ial�). Nu se recunoa�te acest du�man în via�a multor cre�tini care s-au ab�tut? 
Nu este el prezent �i în comunit��ile de credin��, în care s-au certat unii cu al�ii? În versetele care 
urmeaz� vom vedea urm�rile acestui fapt. 
 
În pe�teri �i pe stânci înt�rite – versetul 2 
 
   Niciodat� israeli�ii nu au fost a�a de dec�zu�i. Ei au fost constrân�i ca în propria lor �ar� s� fie 
fugari �i �i-au pierdut libertatea. Acesta este rezultatul când poporul lui Dumnezeu nu mai 
pre�uie�te lucrurile lui Dumnezeu. Poporul este împr��tiat, fiecare î�i sap� locul lui de refugiu, nu 
mai este nici o unitate. 
   Într-o p�rt��ie de cre�tini în care nu se mai poate preocupa în comun cu binecuvânt�rile pe care 
Dumnezeu le-a dat, unde nu se mai ascult� de ce spune Biblia, acolo certurile �i alterca�iile se 
extind. În loc s� se priveasc� împreun� la Domnul Isus, se prive�te unul la altul, nu se încearc� s� 
se descopere în cel�lalt ceva din Domnul Isus, ci se poticnesc unul de cel�lalt. Rela�iile pot 
deveni a�a de tulburate, c� nu se mai are încredere unul în cel�lalt. În loc s� se practice prietenia, 
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sinceritatea, încrederea �i libertatea, intervine t�cerea �i se respinge unul pe cel�lalt. În planul 
secund se formeaz� b�nuieli �i �u�oteli. Ia na�tere un r�zboi de pozi�ie. Sfâr�itul cântecului este 
c� se mu�c� �i se m�nânc� reciproc (vezi Galateni 5, 15). În felul acesta este distrus� frumuse�ea 
p�rt��iei cre�tine �i prieteniile de lung� durat� ajung s� fie distruse. Via�a unora devine amar� �i 
unele p�rt��ii de credin�� se distrug. 
 
Când Israel a sem�nat – versetul 3 
 
   Du�manul �tie foarte exact când trebuie s� vin�: în momentul când se seam�n�. El va face 
totul, ca s� împiedice s�mân�a sem�nat� s� creasc�, a�a c� nu mai este hran� pentru popor �i el 
devine f�r� putere. Satana face totul, ca s� sl�beasc� pe cel credincios, ca s�-i poat� lua hrana. 
Prin tot felul de mijloace îl re�ine, ca s� nu citeasc� Biblia, sau s� nu ia parte la întrunirile de 
zidire spiritual�. El �tie foarte bine ce mijloace s� foloseasc� pentru noi; din arsenalul lui uria� 
poate totdeauna s� foloseasc� ceva. 
   Madiani�ii nu vin singuri. Amalec este �i el cu ei. Amalec este un tablou al c�rnii (al firii 
p�mânte�ti). Ace�ti doi du�mani merg întotdeauna mân� în mân�. În Galateni 5, 20 »cearta« este 
numit�, ca fiind una din lucr�rile firii p�mânte�ti. Ei îi urmeaz� o mul�ime de forme de 
prezentare ale r�ului, pe care le vedem înf��i�ate în »fiii r�s�ritului«. Satana mobilizeaz� toate 
for�ele sale, ca s� împiedice pe cel credincios s� nu strâng� câtu�i de pu�in din roadele ��rii. 
 
F�r� alimente, nici oi, nici boi, nici m�gari – versetele 4-5 
 
   Gaza este o cetate a filistenilor. Filistenii se unesc aici, ca de fapt întotdeauna, cu du�manii lui 
Israel. Gaza este un loc de transbordare a lucrurilor furate, care erau aduse acolo de madiani�i. 
Deci recolta ��rii ajungea exclusiv în mâinile filistenilor. 
   Am atras deja mai înainte aten�ia, c� filistenii reprezint� pe cre�tinii cu numele. Oameni, care 
afirm�, c� apar�in poporului lui Dumnezeu, dar care în realitate stau în afara lui, deoarece ei nu 
au via�� din Dumnezeu. Ei pretind roadele ��rii, binecuvântarea spiritual�, pentru ei în�i�i, în 
timp ce ei pr�deaz� binecuvântarea celor ce sunt cu adev�rat poporul lui Dumnezeu. Aceasta 
poate avea loc prin necredincio�ia poporului lui Dumnezeu, a Bisericii, deoarece nu se tr�ie�te în 
ceea ce a d�ruit Dumnezeu. Du�manii uni�i poart� de grij�, ca s� nu mai r�mân� hran� pentru 
poporul lui Dumnezeu. 
   Ce a devenit Biserica, când este vorba de m�rturia ei în lume? S� privim numai în Faptele 
Apostolilor, cât de puternic� a fost m�rturia ei la început. Aceast� putere a disp�rut. Una din 
cauze este, c� în cre�tin�tate Biblia nu mai este oferit� ca hran� adev�rat�. Oameni, care nu au 
Duhul, „au pus st�pânire” pe Biblie �i o interpreteaz� dup� p�rerile lor. O alt� cauz� const� în 
aceea, c� cre�tinul însu�i nu este deschis pentru Cuvântul curat al lui Dumnezeu. În 2 Timotei 4,3 
apostolul Pavel aten�ioneaz� cu privire la timpul care va veni, c� »nu vor putea s� sufere 

înv���tura s�n�toas�; ci îi vor gâdila urechile s� aud� lucruri pl�cute, �i î�i vor da înv���tori 

dup� poftele lor.« 

   În felul acesta »nu mai r�mâne în Israel nici un aliment, nici oi, nici boi, nici m�gari«. Când 
cre�tinii nu se mai pot hr�ni din Biblie, atunci nu mai exist� nici jertfe (despre care vorbesc oile 
�i boii) �i nici lucrare pentru Domnul (despre care vorbe�te m�garul). 
 
Foarte s�r�cit – versetul 6 
 
   �ara, despre care Dumnezeu a spus, »vei mânca pâine din bel�ug« (Deuteronom 8, 9), a ajuns 
în mare s�r�cie. Dac� Biblia este în cas�, atunci avem în apropiere la dispozi�ie toate comorile 
cerului. Dar dac� nu ajungem s� deschidem Biblia �i s-o citim cu rug�ciune, nu avem nimic din 
ea. Putem �ti c� locuim în �ar�, cu alte cuvinte, c� suntem binecuvânta�i »cu tot felul de 

binecuvânt�ri duhovnice�ti în locurile cere�ti în Hristos« (Efeseni 1, 3), dar ce avem noi din 
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toate acestea, dac� via�a noastr� este st�pânit� de am�r�ciune �i ceart�? Cu toat� bog��ia noastr� 
suntem coate-goale. Este timpul s� strig�m c�tre Dumnezeu, a�a cum au f�cut israeli�ii, ca El s� 
ne dea eliberarea. 
 
Un profet �i un mesaj – versetele 7-10 
 
   Dumnezeu r�spunde la strig�tul israeli�ilor, dar nu cu o interven�ie direct�. R�spunsul lui 
Dumnezeu nu este ceea ce au a�teptat ei. Înainte ca Dumnezeu s�-�i elibereze poporul, trebuie s� 
aib� loc altceva. �i ca s� înf�ptuiasc� aceasta, Dumnezeu se folose�te, pentru prima dat� în 
aceast� carte, de un profet. Dumnezeu vrea ca poporul S�u s� simt� p�catul pe con�tiin��. 
Strig�tul lor era numai ca urmare a suferin�ei, �i nu era n�scut din cauza profund� a acestei 
suferin�e. Ca r�spuns la strig�tul lor, în�elepciunea sfânt� a lui Dumnezeu descopere prin profet 
cauza suferin�ei lor, pentru ca poporul s� ajung� la o condamnare temeinic� a acestei cauze. 
Numai atunci poate fi vorba de o reabilitare de durat�. 
   Profetul vorbe�te prin Duhul lui Dumnezeu, treze�te la realitate poporul �i îi arat� unde s-a 
ab�tut. Aceasta nu este o misiune, pe care o prime�ti cu mul�umire. Ieremia a sim�it pe propria 
piele, cum c�utau s�-i ia via�a din cauza mesajului pe care l-a adus din partea lui Dumnezeu. Da, 
atâta timp cât profe�ii vorbesc ce este pl�cut, ei nu trebuie s� se team� de r�u (vezi Isaia 30, 10). 
Astfel de profe�i au deseori succes, dar rezultatul nu va fi de durat�. Când Dumnezeu trimite un 
profet, care arat� poporului dec�derea lui, atunci aceasta are loc, ca cel gre�it s�-�i dea seama �i 
s� recunoasc�, a�a c� drumul devine liber pentru Dumnezeu ca s�-l binecuvânteze. �elul final al 
lui Dumnezeu este întotdeauna binecuvântarea. De aceea m�rturisirea nu poate fi o chestiune 
superficial�, f�cut� în grab�. O astfel de m�rturisire nu d� na�tere la o mântuire adev�rat�. Dac� 
în via�a unui credincios ceva nu a fost în ordine, este necesar nu numai ca gre�eala s� fie 
m�rturisit�, ci �i s� se recunoasc� cauzele ei. Cineva este reabilitat abia atunci când a ajuns s� 
recunoasc� sincer c� p�catele sale iau na�tere din natura lui p�c�toas�. Un p�cat nu este cusur, ci 
el este exteriorizarea firii p�mânte�ti p�c�toase, care nu a fost �inut� în locul care i se cuvine, �i 
anume, în moarte. Cine recunoa�te sincer aceasta, acela nu mai caut� scuze pentru felul lui de 
comportare, �i nu caut� nici circumstan�e atenuante. Judecata de sine sincer�, f�r� s� declari pe 
al�ii vinova�i sau p�rta�i cu tine la vin�, este cea mai bun� dovad� pentru veridicitatea m�rturisirii 
unui om. 
   Numele profetului nu este f�cut cunoscut, dar aceasta nici nu are nimic a face cu starea de 
lucruri. În cazul unui profet este vorba de un mesaj. El m�rturise�te despre faptele de odinioar� 
ale lui Dumnezeu pentru binele poporului S�u. De partea lui Dumnezeu nu exist� nici un e�ec. 
Profetul prezint� credincio�ia lui Dumnezeu fa�� în fa�� cu neascultarea poporului. Binele, pe 
care Dumnezeu l-a f�cut pentru ei, era un motiv suficient, ca s� r�mân� credincio�i fa�� de El. În 
afar� de aceasta El i-a aten�ionat, s� nu se închine altor dumnezei. Din p�cate cuvântul de 
încheiere, concluzia profetului, a trebuit s� sune astfel: »Dar voi n-a�i ascultat glasul Meu.« 
Aceast� afirma�ie trebuie s� p�trund� adânc în con�tiin�a poporului �i s�-�i fac� acolo lucrarea de 
vindecare. Între timp unealta este preg�tit� pentru lucrarea sa. Dumnezeu a ales aceast� unealt�, 
pe Ghedeon, ca s� salveze pe poporul S�u. 
 
Ghedeon – versetul 11 
 
   Îngerul Domnului (acesta este, a�a cum am v�zut mai înainte, Domnul Isus) viziteaz� pe 
Ghedeon. Acesta este foarte ocupat cu recolta ��rii; el nu vrea s-o lase s� ajung� în mâinile 
madiani�ilor, ci s-o savureze el însu�i. În�elesul numelui din acest verset ne ofer� o impresie 
despre starea spiritual� a lui Ghedeon. Ofra înseamn� „praf”. Cine este cu adev�rat con�tient de 
ru�inea poporului lui Dumnezeu supus lumii, acela se afl� în praf. Acolo nu este nici o laud� 
pentru o pozi�ie oarecare, ci este o smerenie adânc�. Ioas înseamn� „Domnul este sprijin”. Cine 
cunoa�te sl�biciunea �i lipsa de speran�� a situa�iei în care se afl� poporul lui Dumnezeu, acela î�i 
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va c�uta sprijinul la Domnul, �i îl va g�si. La numele Abiezer, „tat�l meu este ajutor”, ne putem 
gândi la acela�i lucru, în acest caz îns� gândul este înso�it de o rela�ie. Noi avem dreptul s� 
cunoa�tem pe Dumnezeu ca Tat�. Ghedeon înseamn� „doborâtorul”. Tot ce se înal�� pe sine 
însu�i trebuie doborât. În curând el va aduce onoare în public acestui nume, acum el aduce 
onoare acestui nume, prin aceea c� el însu�i se arunc� în praf (Ofra). În Ofra se afla un stejar, sau 
terebinte. Cuvântul terebinte înseamn� literar: un copac tare. Dac� leg�m acestea dou�, terebinte 
�i Ofra, recunoa�tem o combina�ie de putere �i sl�biciune. Vom vedea în istoria lui Ghedeon, 
cum puterea lui Dumnezeu lucreaz� în sl�biciunea lui Ghedeon. 
   Ghedeon este preocupat s� bat� grâul în teasc, un loc neobi�nuit. Teascul era gol, aceasta 
înseamn� c� nu era nici o bucurie. Vinul este un simbol al bucuriei (vezi capitolul 9, versetul 13). 
Teascul este un simbol �i al judec��ii (Isaia 63, 2-3). În timpurile de ceart� �i dezbinare (când 
madian are suprema�ia) putem s� primim hran� numai de la teasc, aceasta înseamn�, 
recunoa�terea judec��ii, pe care Dumnezeu a trebuit s-o aduc� asupra noastr�. Cine se supune cu 
adev�rat acestei judec��i, acela are voie s� priveasc� spre cruce. Acesta este în definitiv locul, 
unde judecata lui Dumnezeu asupra necredincio�iei noastre a avut loc asupra Domnului Isus. 
Pentru credin�� se g�se�te acolo totdeauna hran� �i numai acolo suntem în siguran�� înaintea lui 
madian (duhul de ceart�), c�ci el nu poate exista acolo. Ghedeon reprezint� un principiu: un duh, 
respectiv o con�tiin��, care poate elibera poporul din lupt�. Incon�tient era preocupat s� se 
preg�teasc� s� devin� eliberatorul poporului. Cine se preocup� cu Domnul Isus �i cu lucrarea Sa 
la cruce, a�a cum este ea descris� în Cuvântul lui Dumnezeu, poate fi folosit de Dumnezeu într-
un anumit moment, ca s� fie un conduc�tor, un p�stor, un b�trân sau un eliberator. 
 
Domnul este cu tine – versetul 12 
 
   Ghedeon trebuie s� fi privit speriat, atunci când deodat� a auzit o voce, care i-a zis: »Domnul 

este cu tine«. Dar cu toate acestea nu devine fricos, el va deveni fricos abia în versetul 22, când 
afl� cine la vizitat. �i ce s� în�elegem noi din expresia »viteazule«? La prima vedere, nu se 
observ� nici un act de vitejie la acest b�rbat, care se ascunde de du�man. Dar Dumnezeu 
apreciaz� faptul, c� Ghedeon a fost ferm hot�rât s� se aprovizioneze cu hran�. Cu toat� 
superioritatea du�manului, cu toat� frica israeli�ilor, aici este un b�rbat, care se ocup� cu roadele 
��rii. Într-un timp în care to�i se retrag, credincio�ia personal� st� pe prim plan. Dumnezeu 
nume�te aceasta vitejie. Atunci noi suntem viteji în ochii Lui. 
   Dac� ne preocup�m personal s� lu�m hran� din Cuvântul lui Dumnezeu �i nu lu�m parte la 
»cearta« din jurul nostru �i nu ne d�m mul�umi�i cu situa�ia prezent�, atunci vom avea parte de 
apropierea deosebit� a Domnului �i vom auzi c� Domnul este cu noi. Aceast� promisiune este 
valabil� pentru orice moment, în care noi ne preocup�m cu Biblia, c� noi putem s� auzim clar 
vocea lui Dumnezeu. Aceast� promisiune este valabil� �i pentru toate misiunile, pe care le 
primim din partea Lui. A�a începe Dumnezeu discu�ia cu Ghedeon. Nu este acesta un început 
încurajator? 
 
Unde sunt toate minunile lui Dumnezeu? – versetul 13 
 
   Ia na�tere o discu�ie între Ghedeon �i Domnul. Este minunat s� vedem, cum El îl las� pe 
Ghedeon s� spun� ce are de spus, cum tr�ie�te el împrejur�rile în care se afl�. El ia seama la 
fiecare întrebare a lui Ghedeon �i r�spunde la ele într-un fel, cum numai El poate s� r�spund�. 
R�spunsurile sunt pline de încurajare pentru oricine prime�te o anumit� misiune de la Domnul. 
Vom vedea, c� aici putem înv��a multe despre preg�tirea robului, care are privilegiul s� fac� o 
lucrare pentru Domnul. În Biblie se întâlnesc frecvent astfel de discu�ii, ca de exemplu între 
Moise �i Dumnezeu în cartea Exod capitolul 3 �i 4, �i între Anania �i Domnul Isus, în Faptele 
Apostolilor 9. Dac� �tim c� Dumnezeu ne cheam� s� facem ceva pentru El, atunci avem voie s� 
vorbim cu El despre aceast� lucrare. Avem voie s� facem anumite obiec�ii. Dumnezeu ne ascult� 
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�i ia în serios obiec�iile noastre; El r�spunde. Este îns� o condi�ie: Dumnezeu r�mâne cu noi în 
discu�ie, atâta timp cât vede la noi disponibilitatea de a face ce ne roag� El. Dac� obiec�iile 
noastre se bazeaz� pe necredin��, sau egoism, atunci Dumnezeu nu mai lucreaz� mai departe cu 
noi. 
   La Ghedeon se mai poate vedea o tr�s�tur� de caracter minunat�. Dumnezeu a zis: »Domnul 

este cu tine, viteazule!« Ce zice Ghedeon? »Dac� Dumnezeu este cu noi.« El însu�i se face una 
cu poporul întreg. Bun�starea întregului popor îi st� pe inim�, �i nu numai bun�starea proprie. 
Dup� aceea urmeaz� întreb�rile. Ghedeon a auzit de tot ce a f�cut Domnul în favoarea poporului 
S�u, atunci când El i-a scos din Egipt. El nu s-a îndoit de istoria poporului �i de ceea ce 
Dumnezeu a f�cut cu ei �i pentru ei. Dar unde a r�mas Dumnezeu? Nu mai era El Acela�i? Ba, 
da, El a r�mas acela�i, dar poporul nu a r�mas acela�i. Domnul i-a lep�dat, cel pu�in a�a în�elege 
Ghedeon. În epistola c�tre Romani capitolul 11 versetul 1 se pune de asemenea aceast� întrebare: 
»A lep�dat Dumnezeu pe poporul S�u?« În versetul 2 se d� r�spunsul: »Dumnezeu n-a lep�dat 

pe poporul S�u, pe care l-a cunoscut mai dinainte.« Dumnezeu a trebuit pentru un timp s�-i dea 
prad� du�manilor lor, dar cu scopul, ca s�-i readuc� înapoi la Sine. Tot a�a se va îndura 
Dumnezeu în viitor de poporul S�u, prin marele Eliberator, Mesia al poporului, Domnul Isus 
Hristos. �i aici la Madian Dumnezeu las� s� se recunoasc�, c� El nu a lep�dat pe poporul S�u. El 
preg�te�te un eliberator pentru misiunea sa: pe Ghedeon. Când auzim pe Ghedeon vorbind în 
acest verset, atunci vedem dou� lucruri, care totdeauna merg împreun� la acela care a fost 
chemat de Dumnezeu pentru o lucrare în poporul S�u: el se identific� cu poporul lui Dumnezeu 
�i el crede Cuvântul lui Dumnezeu, a�a cum i-a fost transmis de p�rin�i. 
 
Misiunea – versetul 14 
 
   Ghedeon �i-a v�rsat inima înaintea lui Dumnezeu cu privire la starea lipsit� de speran��. Acum 
el prime�te misiunea s� schimbe starea. Deseori lucrurile, pe care noi le aducem înaintea lui 
Dumnezeu ca nevoi, devin lucrurile la care Dumnezeu ne cheam� s� le schimb�m. Atunci noi 
suntem uneltele cele mai potrivite pentru Dumnezeu. Dac� vedem, c� este nevoie de lucrare cu 
copiii, atunci începem s� ne rug�m, f�r� s� ne gândim, c� ea ar fi pentru noi. Cu toate acestea 
sim��mântul nostru pentru aceast� nevoie arat� c� noi am putea fi chema�i de Domnul în aceast� 
lucrare. Putem s� extindem aceasta la multe alte lucruri. R�mâne valabil exclusiv pentru to�i 
oamenii, care tr�iesc în p�rt��ie cu Dumnezeu, ca Ghedeon; este vorba de oameni care se pun cu 
totul la dispozi�ia Domnului. Citirea Bibliei �i rug�ciunea ocup� locul central în via�a acestor 
oameni. Via�a lor se învârte în jurul acestor lucruri, de aici î�i iau ei puterea. 
   Dumnezeu nu d� lui Ghedeon o putere nou� pentru aceast� misiune, ci El spune: »Du-te cu 

puterea aceasta, pe care o ai«. Care este aceast� putere? Este puterea cu care el �i-a p�strat hrana 
fa�� de mâna du�manului, ca el însu�i s� se hr�neasc� cu ea. Prin aceasta are putere suficient�, ca 
s� elibereze pe Israel. 
   Ceea ce Domnul îi spune mai departe, trebuia s� înl�ture orice îndoial� cu privire la misiunea 
lui. Ghedeon are voie s� mearg� în Numele celui care l-a autorizat. El Îl aude spunând: »Oare nu 

te trimit Eu?« Aceasta este tot ce avem nevoie, ca s� facem o lucrare de slujire, dar este �i 
absolut necesar. F�r� ca Dumnezeu s� ne autorizeze sub aceast� form�, nu putem s� mergem, 
altfel vom produce numai pagub�. O lec�ie important� cu privire la chemarea într-o lucrare de 
slujire este, c� Dumnezeu cheam� pe cel care este preocupat cu ceva. Ghedeon a fost la lucru, 
când a fost chemat. Acela�i lucru vedem la chemarea ucenicilor în evanghelia dup� Matei 4, 18-
22. Dumnezeu nu caut� oameni, care nu fac nimic, ci oameni, care sunt harnici în rezolvarea 
lucrurilor „obi�nuite”. 
 
O nou� obiec�ie – versetul 15 
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   Ghedeon aduce acum un argument, prin care el crede c� nu ar putea fi capabil pentru misiunea 
încredin�at� lui de Dumnezeu: el însu�i nu se simte capabil pentru ea. Este totdeauna bine, s� 
gânde�ti modest despre tine. La aceasta este îndemnat fiecare dintre noi în Romani 12, 4, unde 
apostolul Pavel spune, c� fiecare »s� nu aib� despre sine o p�rere mai înalt� decât se cuvine«. 
Dar aceasta nu trebuie s� fie niciodat� o scuz�, ca s� te sustragi de la ce cere Dumnezeu. 
Ghedeon se refer� la originea lui modest� �i la locul pe care îl ocup� în familie. Manase este 
singura semin�ie care a fost împ�r�it�. Jum�tate din ea locuia în �ar�, �i cealalt� jum�tate în afara 
��rii. El �tia ce înseamn� s� fi într-o situa�ie de dezbinare. Deseori este atâta ceart� �i împotrivire 
din partea familiei, c� nu mai este nici o pl�cere s� duci alte lupte. 
   Pozi�ia lui în familie – el era tân�r - pare s� arate, c� el niciodat� nu a fost implicat în 
evenimentele familiei. Tot a�a a avut parte �i David, în 1 Samuel 16. Când Samuel a chemat 
toat� familia, el a fost pur �i simplu uitat. Aceasta poate crea celor în cauz� un sentiment de lips� 
de valoare �i inutilitate. Probabil a�a s-a sim�it �i Ghedeon. Probabil ne sim�im �i noi a�a. Dar noi 
putem fi siguri, c� tocmai atunci Dumnezeu poate s� ne foloseasc�. Sl�biciunea noastr� �i starea, 
c� nu suntem aprecia�i în mod deosebit, ne face unelte potrivite pentru Dumnezeu. Ce vrea 
Dumnezeu s� fac� prin noi, trebuie l�sat în totul pe seama Lui, �i s� nu ne amestec�m noi. Nu 
este ceva m�re�, c� Dumnezeu vrea s� ne foloseasc� în sl�biciunea �i neînsemn�tatea noastr�? S� 
ascult�m ce spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 12, 9-10. Dup� ce s-a rugat s� fie eliberat de 
ceva care îl f�cea slab �i de dispre�uit, Domnul îi spune: »Harul Meu î�i este de ajuns; c�ci 

puterea Mea în sl�biciune este f�cut� des�vâr�it�.« �i apostolul Pavel r�spunde: »Deci m� voi 

l�uda mult mai bucuros cu sl�biciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos s� r�mân� în mine. 

De aceea simt pl�cere în sl�biciuni, ... din pricina lui Hristos; c�ci când sunt slab, atunci sunt 

tare.« Acesta este punctul la care trebuie s� ajungem. Noi trebuie s� recunoa�tem, c� nu este 
vorba de ce putem noi, ci Dumnezeu Î�i face lucrarea numai în cei slabi. Dar micul „eu” este un 
obstacol tot a�a de mare pentru El, ca �i marele „EU”. Dac� recunoa�tem aceasta, atunci putem 
s� rostim, ceea ce spune apostolul Pavel în Filipeni 4, 13: »Pot totul în Hristos, care m� 

înt�re�te.« 
    
Eu voi fi cu tine – versetul 16 
 
   Felul în care Domnul r�spunde la ultimul argument al lui Ghedeon este foarte încurajator. În 
versetul 14 el a fost ajutat s� în�eleag�, c� Domnul a fost cel care i-a încredin�at misiunea. 
Aceasta d�dea valoare misiunii pe care o avea de îndeplinit. În versetul acesta El merge un pas 
mai departe. Domnul spune, c� El Însu�i merge cu el. Aceast� f�g�duin�� a Domnului este 
valabil� �i ast�zi! Dup� învierea Sa El d� ucenicilor S�i misiunea: »Duce�i-v� �i face�i ucenici 

din toate neamurile, botezându-i în Numele Tat�lui �i a Fiului �i a Sfântului Duh. �i înv��a�i-i s� 

p�zeasc� tot ce v-am poruncit« (Matei 28, 19-20a). Dup� aceea adaug� f�g�duin�a �i cu ea 
încheie Evanghelia dup� Matei: »�i iat� c� Eu sunt cu voi în toate zilele, pân� la sfâr�itul 

veacului« (Matei 28, 20b). Un num�r mare de credincio�i au fost înviora�i în secolele trecute prin 
aceste cuvinte �i au împlinit misiunea, care le-a fost încredin�at�. Tot a�a vrem �i noi s� ne l�s�m 
încuraja�i în misiunea care ne-a fost încredin�at�. Dac� vom avea o ceat� de ajutoare, dar dac� 
nu-L avem pe Domnul, vom pierde. Chiar dac� suntem singuri, dar avem pe Domnul de partea 
noastr�, vom putea s� batem cea mai mare putere a o�tirii du�mane, ca �i cum ar fi un singur om. 
Istoria lui Ghedeon ne va înv��a, c� aceasta este adev�rata „logic�” a credin�ei. 
 
Rug�mintea pentru un semn – versetul 17 
 
   Ghedeon este convins acum de misiunea sa �i prinde curaj prin f�g�duin�ele Domnului. Mai 
are îns� o rug�minte. El vrea s� aib� siguran�� absolut�, c� el are a face cu Domnul Însu�i. 
Aceast� certitudine este pentru el de mare importan�� în împlinirea misiunii sale. De aceea se 
roag� pentru un semn. În felul cum Ghedeon pune întrebarea vedem un tablou demn de imitat. El 
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nu întreab� având o atitudine, ca �i cum ar fi dreptul lui s� cear� un semn, ci atitudinea lui arat� 
c� el nu putea s� ridice nici o preten�ie pentru aceasta: »Dac� am c�p�tat trecere înaintea Ta«. 

   Pentru un cre�tin rug�mintea de a primi un semn nu este potrivit�. El nu are nevoie de nici un 
semn, deoarece el are tot Cuvântul lui Dumnezeu �i pe Duhul Sfânt, care locuie�te în el. Cine 
vrea s� aib� certitudine pentru un anumit lucru, acela poate citi Cuvântul lui Dumnezeu �i în 
rug�ciune s� roage pe Dumnezeu, ca El prin Cuvântul S�u �i prin Duhul S�u s� fac� lucrurile 
clare. Dumnezeu poate s� foloseasc� pentru aceasta �i alte mijloace: strângerile laolalt�, în care 
se veste�te Cuvântul lui Dumnezeu, sau discu�ii personale cu credincio�ii, care tr�iesc cu 
Domnul. 
   Ghedeon nu poseda revelarea deplin� a lui Dumnezeu �i Duhul Sfânt nu locuia în el. Vreau s� 
mai subliniez, c� Dumnezeu a fost glorificat �i în Vechiul Testament de cele mai multe ori prin 
credin�a necondi�ionat�. �i atunci nu era necesar s� ceri un semn, pentru ca s� cuno�ti voia lui 
Dumnezeu. O dovad� clar� în acest sens o avem în Epistola c�tre Evrei capitolul 11. Despre 
credincio�ii enumera�i acolo se spune mereu, c� ei »prin credin��« au f�cut ceva, f�r� ca pentru 
aceasta s� fi primit anumite semne vizibile. 
   Un verset, care a fost de mare însemn�tate pe parcursul secolelor în c�utarea voii lui 
Dumnezeu, este Psalmul 32, 8: »Eu Te voi înv��a, �i-�i voi ar�ta calea pe care trebuie s-o 

urmezi; având ochiul Meu îndreptat asupra ta, te voi sf�tui«. La studiul versetelor 36-40 voi 
spune ceva mai mult cu privire la rug�mintea pentru un semn, f�cut� cu scopul de a cunoa�te 
voia lui Dumnezeu. 
 
Eu vreau s� r�mân – versetul 18 
 
   Este foarte nimerit: Dumnezeu împline�te rug�mintea lui Ghedeon. Ea pare s� fie ca o porunc� 
pentru El, dar El o ascult�. Cât de îndur�tor este El în comportarea Sa fa�� de Ghedeon �i fa�� de 
noi, atunci când El vede dorin�a sincer� de a-L glorifica! Atunci El nu �ine seama de ne�tiin��. 
Ghedeon vrea s� ofere ceva lui Dumnezeu. Prin discu�ia cu El, în Ghedeon s-a trezit dorin�a de a 
aduce o jertf�. Aceasta este, ce vede Dumnezeu în inima lui Ghedeon, �i El a�teapt� aceasta cu 
pl�cere. Când noi am vorbit cu Domnul Isus, primim noi atunci dorin�a de a-I aduce o jertf�? O 
astfel de jertf� o putem aduce sub forma unei mul�umiri �i prin exprimarea unei admira�ii fa�� de 
El �i de ceea ce a f�cut El. 
 
Jertfa – versetele 19 – 21 
 
   În timp ce Ghedeon preg�te�te jertfa sa, Domnul a�teapt� cu r�bdare. Jertfa, pe care el o aduce, 
nu este mic�, dac� ne gândim, c� timpul era foarte scurt (vezi versetul 4). Iedul, pe care Ghedeon 
l-a preg�tit ca jertf�, a fost adus de cele mai multe ori ca jertf� pentru p�cat. G�sim aceasta în 
cartea Levitic, de exemplu capitolul 4, 23 �i capitolul 16, 5. Prin aceast� jertf� Ghedeon prezint� 
simbolic ceva, din care noi putem înv��a multe. Jertfa pentru p�cat este un tablou al Domnului 
Isus la cruce, unde El a suferit judecata asupra p�catului. F�r� s� în�eleag�, Ghedeon exprim�, c� 
pentru p�catele poporului �i pentru el personal exist� salvare numai prin ceea ce Domnul Isus a 
f�cut pe cruce. Cealalt� jertf�, pe care el o aduce, aminte�te de jertfa de mâncare, care este 
descris� sub diverse aspecte în cartea Levitic capitolul 2. Aceasta este o jertf� f�r� sânge, �i nu 
vorbe�te atât de mult despre moarte, ci despre via�a Domnului Isus. 
   Este o bucurie pentru Dumnezeu, dac� Îi spunem, cine a fost Domnul Isus în via�a Sa pe 
p�mânt, �i în lucrarea Sa pe cruce. A�a venim noi la El cu jertfe duhovnice�ti. În Evanghelia 
dup� Ioan 4, 23 Domnul Isus spune: »Dar vine ceasul, �i acum a �i venit, când închin�torii 

adev�ra�i se vor închina Tat�lui în duh �i în adev�r; fiindc� astfel de închin�tori dore�te �i 

Tat�l.« Dac� noi cu adev�rat am v�zut ceva din frumuse�ea �i slava Fiului lui Dumnezeu, atunci 
Dumnezeu, Tat�l, se va bucura, dac� Îi spunem aceasta. Dar se mai adaug� ceva acolo: 
»Dumnezeu este Duh; �i cine se închin� Lui, trebuie s� I se închine în duh �i în adev�r.« 
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Dumnezeu nu las� la bunul nostru plac, cum s� ne închin�m. El dore�te, ca noi s� venim, dar El 
ne spune �i cum trebuie s� venim. Trebuie s� fie »în duh«, aceasta înseamn� c�l�uzit de Duhul 
Sfânt, �i nu în felul oamenilor. �i trebuie s� aib� loc »în adev�r«, deci potrivit cu revela�ia pe 
care El a dat-o despre Sine în Biblie, �i nu a�a, cum credem noi c� putem s� gândim despre 
Dumnezeu. 
   �i la Ghedeon a fost a�a. În versetul 20 Dumnezeu spune ce trebuie s� fac� el cu jertfa. El 
trebuia s-o a�eze pe stânc� (iar��i un tablou al lui Hristos: vezi Matei 16, 18 �i 1 Corinteni 10, 4). 
Versetul se încheie cu cuvintele: »�i el a f�cut a�a«. Versetul arat� felul minunat de gândire al 
lui Ghedeon. Este de dorit, ca �i noi s� gândim la fel. 
 
Dumnezeu prime�te jertfa – versetul 21 
 
   Felul în care Domnul trateaz� jertfa este impresionant. El o atinge cu toiagul, pe care îl avea în 
mân�. Acest toiag este un toiag de domnitor, un sceptru. Un astfel de toiag este purtat de 
demnitarii, care au autoritate asupra altora. Este un semn al demnit��ii regale. Din cartea Estera 
4, 11 �i 5, 2 putem s� deducem însemn�tatea sceptrului. În m�re�ia �i maiestatea Sa Domnul 
prime�te jertfa, pe care Ghedeon o aduce în sl�biciunea sa. Foc, un simbol al sfin�eniei lui 
Dumnezeu, care cerceteaz� �i verific�, iese din stânc� �i mistuie jertfa. Dup� ce El a primit în 
felul acesta jertfa lui Ghedeon, Domnul dispare dinaintea privirii lui. Prin aceast� jertf� Ghedeon 
î�i ocup� locul lui adev�rat înaintea lui Dumnezeu. Numai pe baza jertfei lui Hristos este cineva 
pl�cut înaintea lui Dumnezeu �i poate s� fie acceptat de El. Prin aceasta s-a pus fundamentul 
pentru alte lucr�ri ale lui Ghedeon. 
 
Vai de mine – versetul 22 
 
   �i dup� aceea r�sun� strig�tul »Vai de mine!« Ghedeon nu a fost con�tient c� el a stat fa�� în 
fa�� cu Domnul. Deodat� devine deplin con�tient, cu cine a avut el a face. Aceast� con�tien�� îl 
distruge complet. Dispare orice gând cu privire la sine �i la ceea ce poate el s� fac�. Numai 
Domnul r�mâne în m�re�ia �i slava Sa �i acesta este punctul de plecare corect pentru lupta care 
va veni. Aceasta face s� devii mic �i d� încredere. 
   La prorocul Isaia vedem aceea�i reac�ie, atunci când este chemat de Dumnezeu. El vede pe 
Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt �i sublim, în timp ce serafimii strigau unul 
altuia: »”Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o�tirilor! Tot p�mântul este plin de m�re�ia Lui!” �i se 

zguduiau u�ciorii u�ii de glasul care r�suna, �i Casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: „Vai de 

mine! Sunt pierdut, c�ci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze 

necurate”« (Isaia 6, 1-5). 
   Isaia ajunge s� strige în felul acesta, dup� ce în capitolul anterior de �ase ori a zis »vai de ei« 
cu privire la diferite grupe de oameni �i diferite p�cate ale lor. Înainte ca el s� poat� fi trimis la 
ei, el trebuie mai întâi s� recunoasc�, c� el însu�i nu este mai bun. Dumnezeu îl conduce la 
aceasta, prin aceea c� El st� fa�� în fa�� cu el. Aceasta îl face s� strige pentru a �aptea oar� un 
»vai«, dar de data aceasta cu privire la sine însu�i: »vai de mine!«. Dup� aceea Dumnezeu îi d� 
lui Isaia dovada împ�c�rii �i în felul acesta el este gata s� mearg� acolo unde Dumnezeu îl va 
trimite, �i s� fac�, ceea ce El îi cere: »Iat�-m�, trimite-m�« (versetele 6-8). 
   Acesta este felul cel mai bun �i cel mai temeinic de preg�tire pentru slujire în misiunea sa. Ea 
arat� pe de o parte o impresie profund� cu privire la fiin�a omului �i arat� propria incapacitate �i 
propriul caracter nedemn. Pe de alt� parte, aceast� impresie se ob�ine în prezen�a lui Dumnezeu, 
Cel Atotputernic, �i aceasta este motiva�ia enorm�, pentru a face ceea ce El cere de la noi. El 
trimite �i este cu fiecare care st� pe fundamentul jertfei Fiului S�u (Romani 6, 14,16,21). 
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Pace – versetele 23-24 
 
   Dup� aceea Ghedeon aude din gura Domnului: »Fii în pace«. Cu toate c� el a stat fa�� în fa�� 
cu Domnul, el nu trebuia s� se team�. Nu l-a primit Dumnezeu pe baza jertfei? El putea acum s� 
mearg� în pace. Mul�i au primit aceast� pace a con�tiin�ei, dup� ce au acceptat prin credin�� 
lucrarea Domnului Isus. În Epistola c�tre Romani 5, 1 se spune: »Deci, fiindc� am fost socoti�i 

neprih�ni�i prin credin��, avem pace cu Dumnezeu.« Aceasta este pacea despre care Domnul 
Isus vorbe�te în Evanghelia dup� Ioan 14, 27, când spune: »V� dau pacea.« Prin pacea cu 
Dumnezeu, care a fost ob�inut� cu mult� greutate de Domnul Isus la cruce, nu mai r�mâne loc 
pentru teama de Dumnezeu. Când se are fric� de Dumnezeu, atunci nu este o atitudine corect� 
fa�� de lucrarea Domnului Isus. Dumnezeu a acceptat lucrarea Fiului S�u �i a dat dovada pentru 
aceast� primire, prin aceea c� El L-a înviat dintre cei mor�i �i I-a dat un loc în cer la dreapta Sa. 
   Frica lui Ghedeon a fost îndep�rtat� �i el construie�te un altar cu numele frumos »Domnul este 

pacea«. Aceasta arat� c� Ghedeon nu mai are nici o problem� cu frica. El nu se mai bazeaz� pe 
sentimentele sale, ci pe Domnul Însu�i. Pacea, pe care el o are acum, nu este consecin�a unui 
sentiment bun, ci ea se na�te din cunoa�terea persoanei Domnului. El a f�cut aceast� pace. 
Aceasta face din Ghedeon un adorator, despre aceasta vorbe�te altarul, pe care el l-a cl�dit. 
Vedem aici primul efect, pe care îl are pacea primit�: Dumnezeu este adorat pentru ea. 
   Aceast� pace are efecte practice în via�a lui Ghedeon; �i a�a trebuie s� fie �i în via�a noastr�. În 
împlinirea misiunii, care i-a fost încredin�at�, se vede pacea l�untric�, pe care el o are acum. 
Aceast� pace a r�mas o m�rturie în mediul unde Ghedeon locuia. Nu a fost o pace trec�toare. El 
a tr�it în aceast� pace �i a�a a luptat împotriva du�manilor. Aceasta este pacea despre care 
vorbe�te Domnul Isus în Ioan 14, 27b, când spune: »V� dau pacea Mea.« Aceast� pace este 
pacea Lui proprie, pe care El a avut-o pe drumul Lui pe p�mânt, deoarece Tat�l L-a autorizat s� 
mearg� pe acest drum. Aceast� pace poate fi partea oric�rui om care are de f�cut o lucrare 
încredin�at� lui de Dumnezeu. Ea este pacea, care la începutul multor Epistole din Noul 
Testament este dorit� cititorilor. 
 
Prima misiune: d�râmarea – versetul 25 
 
   Ghedeon prime�te prima sa misiune abia dup� ce a fost adus de Dumnezeu într-o rela�ie 
corect� cu El. Acum Dumnezeu poate s�-l foloseasc�. Dar înainte ca El s� lase pe Ghedeon s� 
lucreze public, el trebuie mai întâi s� înceap� în propria familie. El trebuie s� înceap� în cas�. 
Acela�i lucru l-a f�cut Domnul Isus clar ucenicilor S�i, atunci când le-a dat misiunea, s� 
m�rturiseasc� despre El »începând din Ierusalim« (Luca 24, 48), aceasta înseamn� în 
împrejurimile unde se aflau, cât se poate de aproape de �inuturile lor. Dup� aceea puteau s� 
mearg� mai departe »în toat� Iudeea, în Samaria, �i pân� la marginile p�mântului« (Faptele 
Apostolilor 1, 8). 
   Misiunea, pe care Ghedeon o prime�te, este clar�. El construise tocmai un altar pentru Domnul 
�i acas� st�tea înc� un altar pentru Baal. Nu pot exista dou� altare. Cine construie�te un altar 
pentru Domnul, va trebui s� ajung� acolo, ca s� distrug� orice alt altar. Abia dup� aceea poate 
exista o m�rturie în lupta pentru Domnul. Mai întâi trebuie înl�turat Baal, altfel s-ar putea ca 
victoria s� fie atribuit� lui. �i lemnul Astarteii, care st�tea al�turi, trebuia înl�turat. Lemnul 
Astarteii p�rea s� fie ca o protec�ie a altarului. Atât altarul cât �i lemnul trebuiau d�râmate. Cu 
aceast� ocazie numele lui Ghedeon (»distrug�torul«) î�i ob�ine în�elesul lui practic.  
   În altarul lui Baal putem vedea venera�ia pe care oamenii o aduc tuturor felul de lucruri din 
via�a lor, f�r� ca Dumnezeu s�-�i aib� locul în ele. �ti�i c� Baal înseamn� �i „domn”. În via�a 
noastr� pot fi lucruri care ne st�pânesc, de care noi ne l�s�m st�pâni�i. Noi încerc�m s� ne 
convingem pe noi în�ine, cu motive deosebit de conving�toare, c� aceste lucruri sunt normale �i 
apar�in simplu vie�ii noastre �i c� avem avantaje din ele. 
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   Un exemplu. Un anumit fel de sport poate ocupa în via�a noastr� o importan�� a�a de mare, c� 
noi facem totul pentru el. Ne suger�m singuri, c� este folositor corpului nostru. Pentru a putea fi 
folosit de Domnul, trebuie s� condamn�m atât atitudinea noastr� fa�� de acest sport, cât �i 
p�rerile noastre pragmatice. Prin aceasta nu vreau s� spun, c� este gre�it s� practici sport. Vreau 
numai s� atrag aten�ia, c� sportul poate s� fie un „altar” în via�a noastr�, care trebuie d�râmat, 
împreun� cu p�rerile false, cu care noi ap�r�m acest „altar”. 
 
A doua misiune: construirea �i jertfa – versetul 26 
 
   D�râmarea lucrurilor gre�ite nu este singura misiune, pe care Ghedeon o prime�te. El trebuie s� 
construiasc� un altar nou. Pe acesta el trebuia s� jertfeasc� taurul al doilea al tat�lui s�u cu 
lemnele Astarteii. Ce înseamn� toate acestea? Ceva nou trebuia s� ia locul lucrurilor vechi. Cele 
vechi aveau a face cu Baal, cele noi cu Domnul. 
   În versetul 24 Ghedeon a construit spontan un altar, ca s� dea expresie ador�rii, care era în 
inima lui pentru Domnul. Acum prime�te de la Dumnezeu misiunea s� construiasc� un altar. S-ar 
putea numi altarul m�rturiei lui pentru Dumnezeu. El trebuia s�-l construiasc� pe un loc, unde 
era vizibil pentru to�i. Prin aceasta exprim� public, c� el s-a hot�rât pentru Dumnezeu �i 
împotriva lui Baal. 
   Împreun� cu taurul tân�r trebuia jertfit lemnul Astarteii. Aceasta înseamn�, c� toate 
argument�rile, pe care le-am avut pân� acum, ca s� îndrept��im lucrarea noastr� pentru Baal, î�i 
au sfâr�itul în jertfa lui Hristos. Noi recunoa�tem, c� în moartea lui Hristos sunt judecate toate 
gândurile, care î�i au originea în firea noastr� p�mânteasc� (în carne). Taurul al doilea vorbe�te 
despre Domnul Isus. Cel de-al doilea prime�te întâietatea fa�� de cel dintâi. Aceasta aminte�te de 
1 Corinteni 15, 47, unde se vorbe�te de întâiul �i de al doilea om. Primul om, Adam, a e�uat; 
Omul al doilea, care este Hristos, a corespuns în totul dorin�elor lui Dumnezeu. Ghedeon a 
trebuit s� ia taurul al doilea, deoarece acesta este o reflectare frumoas� a Domnului Isus, care tot 
timpul a slujit lui Dumnezeu cu d�ruire deplin�, în opozi�ie cu poporul, care mereu a e�uat. 
 
El a f�cut-o noaptea – versetul 27 
 
   Înso�it de zece robi pleac� s� împlineasc� misiunea care i-a fost încredin�at�. În cartea Rut 
g�sim de asemenea 10 b�rba�i. Ei simbolizeaz� o m�rturie suficient� potrivit Legii. Ce face 
Ghedeon, poate s� fie confirmat de ace�ti b�rba�i, ei pot s� depun� m�rturie despre ce a avut loc 
�i cum a avut loc. Dac� este vorba de lucrare, Ghedeon nu este un „solitar”, nu este unul care 
face singur toate lucrurile. El are grij� s� fie înso�it de martori. Cu toate acestea îi lipse�te curajul 
s� depun� m�rturie în lumina zilei. El o face noaptea. 
   Eu nu pot s�-l învinuiesc din cauza aceasta. �tiu foarte bine cum am împ�r�it prima dat� pliante 
evanghelistice în �inutul unde locuiam. Am f�cut-o abia dup� ce s-a întunecat. 
   Nicodim a fost �i el un astfel de om. �i el la început nu a avut curajul s� se arate c� are interese 
fa�� de Domnul Isus (Ioan 3, 2). Dar aceasta s-a schimbat; în evanghelia dup� Ioan 7, 50 i-a 
ap�rarea Domnului Isus înaintea fariseilor, �i în capitolul 19, 32-42 din aceea�i evanghelie se 
arat� dragostea lui pentru Domnul Isus. Atât în Ioan 7 cât �i în Ioan 19 se aminte�te, c� Nicodim 
»la început se dusese la Isus, noaptea«. Oricum ar fi, Ghedeon ac�ioneaz� cu ascultare �i acolo 
unde ascultarea este prezent�, putem s� l�s�m urm�rile pe seama lui Dumnezeu. Dac� facem ce 
cere Dumnezeu de la noi, Dumnezeu va face pentru noi, ce noi nu putem face. Dumnezeu ia 
ap�rarea lui Ghedeon înaintea du�manilor s�i. 
 
Provocatorii împotrivirii – versetele 28 – 32 
 
   Când locuitorii cet��ii au descoperit în ziua urm�toare ce se petrecuse, consternarea a fost 
mare. Cercet�rile ulterioare au ar�tat c� Ghedeon a fost f�pta�ul, �i au cerut s� fie omorât.  
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   Nu exist� altceva, care s� provoace a�a de mult� du�m�nie, ca atunci când religia cuiva este 
dispre�uit�. Î�i atragi mânia fanilor, dac� spui ceva negativ despre clubul lor. Sportul, în Olanda 
în mod deosebit fotbalul, a devenit ca o religie. În timpul când scriu (1995/1996), se folosesc 
expresii biblice, ca s� se glorifice mae�trii fotbalului. Ei sunt numi�i „fii zeilor”. �i ce s� mai 
spunem despre puterea islamului? M�rturiile mahomedanilor întor�i la Dumnezeu arat�, c� ei au 
fost amenin�a�i cu moartea, deoarece credin�a lor în Domnul Isus însemna renegarea islamului. 
Prin aceasta se ar�ta înaintea lui Dumnezeu, c� religia lor de mai înainte era f�r� valoare. Pentru 
un iudeu care se întoarce la Dumnezeu este deseori valabil acela�i lucru. Dac� într-un �inut, în 
care oamenii �i-au f�cut dumnezei dup� închipuirile lor, te hot�r��ti pentru Dumnezeu �i 
m�rturise�ti public aceasta, trebuie s� te a�tep�i la o foarte mare împotrivire. 
   Aceast� m�rturisire public� pentru Dumnezeu este momentul în care Dumnezeu aduce o 
întoarcere în evenimente. În spatele culiselor El ia ap�rarea lui Ghedeon. Pentru aceasta folose�te 
pe tat�l lui Ghedeon. Îndr�zneala lui Ghedeon noaptea îl face pe tat�l s�u s� aib� îndr�zneal� 
ziua. Printr-o istorisire simpl� tat�l lui Ghedeon pune st�pânire pe mintea locuitorilor cet��ii. El 
afirm� simplu: dac� Baal este un dumnezeu, s�-�i apere singur pricina, pentru lipsa de respect 
care i s-a ar�tat. Aceasta aminte�te de provocarea lui Ilie, cu care el în 1 Împ�ra�i 18 confrunt� pe 
preo�ii lui Baal �i îi întreab�, cine este adev�ratul Dumnezeu. Oameni cet��ii nu au cuvinte de 
împotrivire. Ei îi pun numai numele Ierubaal, prin care vor s� exprime, c� ei se a�teapt� ca Baal 
s� se r�zbune pe Ghedeon. Acest nume se pare c� a devenit un nume de onoare, când s-a ar�tat, 
c� lui Ghedeon nu i s-a întâmplat nimic. 
   Prin fapta lui Ghedeon devine vizibil ce este în inima oamenilor. Ei m�rturisesc clar, c� ei 
recunosc pe Baal ca Dumnezeu al lor. O interven�ie clar� pentru Dumnezeu �i pentru adev�rul 
S�u face �i ast�zi clar cine domne�te în inima oamenilor. Dac� prin cuvânt �i prin fapt� 
m�rturisim c� ne-am hot�rât pentru Domnul Isus, ne vom lovi de împotrivire. Cea mai mare 
împotrivire va veni probabil din partea acelora care sunt cel mai aproape de noi, dar care nu au 
nimic comun cu Domnul Isus, dar care se consider� religio�i. Dac� noi ca copii ai lui Dumnezeu 
vedem r�ul în via�a noastr� proprie �i îl d�m afar� din via�a noastr�, este dureros, când nu lumea 
este cea care comenteaz� pe seama aceasta, ci cei credincio�i ca noi, care reac�ioneaz� negativ. 
Dar dac� ne hot�râm pentru Dumnezeu �i suntem împotriva lucrurilor gre�ite, ne putem baza pe 
faptul, c� Dumnezeu va interveni pentru noi. El va fi atunci de partea noastr�. În ce fel va face El 
cunoscut aceasta, este pentru fiecare altfel. Sigur este în orice caz, c� El va aduce salvare din 
direc�ia de la care nu te a�tep�i, dac� cu credincio�ie �i ascultare facem ce El ne cere. Tot a�a a 
avut parte în cele din urm� Ghedeon. 
 
Duhul îl umple pe Ghedeon – versetele 33 – 35 
 
   Du�manul este totdeauna activ atunci când în poporul lui Dumnezeu au loc lucruri care 
m�rturisesc despre rede�teptarea con�tien�ei prezen�ei lui Dumnezeu �i dreptului S�u suveran 
asupra poporului S�u. Am v�zut aceast� activitate a du�manilor �i în capitolul 4, 12. Ei s-au 
ridicat s�-�i revendice drepturile asupra ��rii �i s� le consolideze. Acesta este momentul, când 
Duhul Domnului îl umple pe Ghedeon. Textual se spune acolo, c� Duhul Domnului se îmbrac� 
cu Ghedeon. Duhul a fost desigur de mult timp activ în acest capitol, dar acum El este activ în 
Ghedeon, ca prin el s� lucreze �i s� alunge pe du�mani. Este un lucru s� �ti c� Duhul este activ în 
via�a noastr�; dar este un alt lucru, s� ne l�s�m folosi�i de Duhul, ca s� ob�inem victorii în via�a 
noastr�. 
   Ceea ce s-a spus în versetele anterioare despre Ghedeon, a fost o preg�tire, ca s� fac� din el un 
vas, pe care Duhul Sfânt s�-l poat� folosi. În aceast� preg�tire, Ghedeon a ar�tat credincio�ia lui 
fa�� de Domnul, �i ascultarea lui fa�� de El. Acesta este terenul roditor, pe care Duhul Sfânt poate 
în continuare s� cl�deasc�. În Epistola c�tre Efeseni 5, 18 st� scris: »Fi�i plini de Duh«. Comanda 
(c�ci de o comand� este vorba aici!), de a fi plin (textual: fi�i umplu�i) de Duh, urmeaz� dup� un 
�ir de lucruri care ar trebui, respectiv, nu ar trebui, s� fie prezente într-o umblare cre�tin�. Cine 
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este umplut cu Duhul Sfânt, nu se poate în acela�i moment l�sa c�l�uzit de firea p�mânteasc� (de 
carne). În Efeseni 5 se continu� apoi: »... vorbind între voi cu psalmi, cu cânt�ri de laud� �i cu 

cânt�ri duhovnice�ti, l�udând �i cântând Domnului în inima voastr�« (versetul 19). Un rezultat 
minunat al umplerii cu Duhul Sfânt. Ce avem de spus unii altora, este exprimat armonios, 
independent de faptul c� este vorba de îndemnare, mângâiere sau mustrare. Eu îmi imaginez 
aceasta în felul urm�tor, c� putem compara cu faptul, c� Ghedeon ar fi sunat cu cornul. Ca 
rezultat, abiezeri�ii vin la el; ace�tia sunt neamurile lui. Când Duhului lui Dumnezeu I se ofer� 
ocazia s� umple inimile noastre, atunci aceasta este începutul sfâr�itului cer�ii dintre credincio�i 
(Madian înseamn� „ceart�”). Prin corn (sau; trâmbi��, - un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, 
pe care trebuie s�-L ascult�m) este adunat poporul �i ia na�tere unitatea. Dac� ne d�m toate 
silin�ele »s� p�str�m unitatea Duhului prin leg�tura p�cii« (Efeseni 4, 3), cearta va înceta. 
   Ghedeon trimite soli la propria lui semin�ie, Manase, �i la celelalte semin�ii aflate în partea de 
nord. Toate s-au aliat lui. Manase este singura semin�ie împ�r�it� pe dou� �inuturi; jum�tate era în 
�ar�, iar cealalt� jum�tate era în afara ��rii. Ghedeon �tia din propria experien�� ce înseamn� lipsa 
de unitate. Probabil c� aceasta a fost o motiva�ie deosebit� pentru el s� intervin� a�a de mult 
pentru unitatea în rândul poporului lui Dumnezeu. Cine �tie, ce înseamn� lipsa de unitate, 
provocat� prin cearta în rândurile proprii, �i cunoa�te urm�rile nefericite, va lupta s� uneasc� pe 
poporul lui Dumnezeu �i s�-l men�in� în unitate. Orice desp�r�ire în poporul lui Dumnezeu d� 
na�tere la mult� durere între credincio�i �i este spre dezonorarea Domnului. 
   Nu spun prin aceasta, c� unitatea trebuie f�cut� sau p�strat� cu orice pre�. Unitatea, care trebuie 
p�strat�, este cea a Duhului, �i nu a c�rnii sau a unit��ii f�cute de oameni. (Capitolele de 
încheiere ale c�r�ii noastre ofer� multe ocazii s� spunem ceva despre aceasta.) Dar aceasta nu 
îndep�rteaz� durerea �i ru�inea celor întâmplate. Sper, ca noi s� oferim Duhului ocazia s� lucreze 
ceva în via�a ta �i a mea, care este spre binele Adun�rii �i sluje�te spre unitatea ei vizibil� în 
exterior. 
 
Lâna – versetele 36 – 40 
 
   Este remarcabil cum Dumnezeu r�spunde la toate întreb�rile lui Ghedeon cu privire la 
misiunea sa. Dumnezeu a spus deja foarte clar, ca lumina zilei, ce vroia El de la Ghedeon 
(versetele 14-16). Când Ghedeon a cerut un semn, Dumnezeu i l-a dat (versetul 17). Ghedeon 
cere acum înc� o confirmare a misiunii sale, �i anume, chiar de dou� ori. Lui nu i se face nici un 
repro� din cauza aceasta, ci Dumnezeu îi d�, ce cere el, �i anume de dou� ori. „Interpretarea 
lânii” a ajuns aproape proverbial�, dac� este vorba s� afli voia lui Dumnezeu într-o anumit� 
situa�ie. Este rug�mintea pentru un semn de confirmare a unei misiuni, pe care noi vrem s-o 
facem. În fond nu este gre�it, dac� vrem s� fim siguri cu privire la ce vrem s� facem pentru 
Domnul. 
   Cu privire la aceast� rug�minte pentru un semn am spus deja ceva la versetul 17. În contextul 
cu „lâna” vreau s� mai adaug ceva la acesta. Dumnezeu poate s� ne fac� clar cunoscut sau s� ne 
confirme voia Sa �i prin împrejur�rile în care ne afl�m, sau în care ajungem. Probabil c� a�i auzit 
de Joni Earickson. Aceast� femeie �i-a rupt gâtul în zona coloanei vertebrale, când a s�rit într-o 
ap� nu prea adânc� �i a devenit total invalid�. Ea este folosit� de Dumnezeu înc� într-un chip 
minunat. Dar împrejur�rile noastre nu trebuie s� devin� a�a de drastice. Prin aceasta vreau s� 
spun, c� în via�a noastr� se pot întâmpla lucruri, prin care noi �tim: aceasta este ceea ce 
Dumnezeu cere de la mine. Acestea nu sunt niciodat� lucruri, care sunt în contradic�ie cu 
Cuvântul S�u. Când de exemplu un credincios se roag� pentru a primi o so�ie, sau un so�, �i 
împrejur�rile par s�-i aduc� pe c�rare pe cineva, dar acesta se dovede�te a fi necredincios, atunci 
aceasta nu poate niciodat� s� fie c�l�uzirea lui Dumnezeu. El interzice în Cuvântul S�u, ca un 
credincios s� se c�s�toreasc� cu un necredincios ( 2 Corinteni 6, 14). 
   Vreau s� încerc s� spun înc� ceva despre în�elesul spiritual al lânii cu privire la p�mânt �i rou�. 
Un semn „arat�” ceva, red� ceva, prezint� ceva, las� s� se recunoasc� ceva. Roua vorbe�te despre 
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înviorare, desf�tare. Ea este prospe�imea unei zile noi, care în Vechiul Testament este descris� de 
mai multe ori ca binecuvântare a cerului pentru �ara lui Dumnezeu. Când Ghedeon la primul 
semn se roag� pentru rou� pe lân� �i usc�ciune pe p�mântul din jurul ei, aceasta pare s� fie un 
simbol al binecuvânt�rii lui Dumnezeu pentru poporul S�u p�mântesc Israel, în timp ce 
popoarele din jur nu au nici o parte de ea. Prin lep�darea lui Mesia, Israel a pierdut 
binecuvântarea, dar ea este p�strat� pentru mai târziu pentru el. 
   Al doilea semn simbolizeaz� contrariul, c�ci acum lâna r�mâne uscat� �i tot p�mântul din jur se 
ud� de rou�. Aceasta înseamn�, c� dup� lep�darea lui Mesia de c�tre Israel, Dumnezeu a pus 
deoparte pe poporul S�u �i na�iunile sunt binecuvântate. Ambele „semne” le g�sim în Romani 
11, 11-15. Acolo citim cu privire la Israel despre »c�derea lui ...«, »pierderea lor ...«, 

»lep�darea lor ...«. Aceste expresii arat�, c� ei au fost pu�i deoparte de Dumnezeu. »Prin 

alunecarea lor, s-a f�cut cu putin�� mântuirea neamurilor« �i prin aceasta este vorba despre 
»bog��ie pentru lume ...«, »bog��ie pentru neamuri ...« �i »împ�carea lumii«. Dar prin aceasta 
Israel nu este definitiv lep�dat. Va veni un timp, care este numit »plin�tatea întoarcerii lor« �i 
»primirea lor«. Atunci Israel va primi ulterior binecuvântarea. În ambele semne devine clar, c� 
Dumnezeu este cel care ac�ioneaz�. Ghedeon nu contribuie cu nimic la aceasta. St� numai în 
puterea lui Dumnezeu s� dea binecuvântarea, atât lui Israel, cât �i na�iunilor. 
   Locul unde Ghedeon pune lâna este de asemenea important. Acesta este locul unde el a fost 
întâmpinat prima dat� de Domnul �i unde el a ar�tat cât de mult pre�uie�te binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Acolo el era preocupat cu roadele ��rii. Din acest loc, care vorbe�te despre judecata 
pe care Domnul Isus a suferit-o pe cruce (vezi versetul 11), vine toat� înviorarea �i puterea, ca s� 
facem lucrarea, care ne-a fost încredin�at�. A�a cum s-a spus: Ghedeon nu trebuia s� fac� nimic. 
Ceea ce el face, este s� se scoale dis-de-diminea��, prin care se arat� dorin�a lui de a cunoa�te 
rezultatul. Felul în care Ghedeon se adreseaz� aici Domnului, aminte�te de comportarea lui 
Avraam în rug�ciunea sa pentru Sodoma �i pentru Lot (vezi Geneza 19, 29-32). 
 
 
 
 


