Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Capitolul 7
Introducere
Vedem pe Ghedeon aici, cum st în leg tur cu poporul i ac ioneaz public. Dup lec iile
primite de Ghedeon, acum este preg tit poporul pentru lucrarea sa. O tirea, care trebuia s
elibereze poporul, era constituit din b rba i ale i cu grij . Criteriile de alegere sunt altele, decât
acelea pe care le folosim noi. Nimic nu li se d ca sarcin . Fiecare soldat prime te ansa s
dovedeasc c el corespunde criteriilor de alegere. Aceste criterii nu au nimic a face cu puterea
corporal , sau cu preg tirea militar . Principiul cel mai important este: d ruire deplin pentru
lucrarea Domnului, cu renun area la toate interesele personale. Unele semne caracteristice ale
oamenilor care satisfac aceste criterii sunt:
1. Ei sunt curajo i (versetul 3).
2. Ei iau cu ei numai strictul necesar (versetul 6).
3. Ei sunt aten i la c petenia lor i ascult de el (versetul 17).
4. Ei las lumina lor s lumineze (versetul 20).
5. Ei folosesc strig tul de lupt (versetul 20).
6. Ei stau la locul lor propriu (versetul 21).
La studiul acestui capitol ne vom ocupa mai detaliat cu aceste semne caracteristice. Este îns
bine, dac acum le l s m s lucreze asupra noastr . Nu vrem noi s apar inem „g rzii lui
Ghedeon”, ca s ob inem victorii pentru Domnul i pentru poporul S u?
Harod i More – versetul 1
Ghedeon î i începe misiunea. El este numit aici Ierubaal. De fiecare dat când el este numit cu
acest nume, este o aducere aminte de victoria pe care el a ob inut-o asupra lui Baal în capitolul 6.
El pleac acum, ca s ob in victorii noi. El se scoal dis-de-diminea . i la alte evenimente
importante vedem în Biblie, c oamenii s-au sculat devreme, de exemplu în Geneza 22, 3, unde
Avraam merge s jertfeasc pe fiul s u Isaac. i Iov s-a sculat dis-de-diminea , ca s intervin
înaintea lui Dumnezeu pentru copiii s i (Iov 1, 5). Pe baza unei concordan e biblice putem s
g sim mai multe texte, în care se întâlne te cuvântul »dis-de-diminea «. Pe parcursul secolelor
i al istoriei poporului lui Dumnezeu au fost totdeauna oameni, care au avut o importan mare
pentru lucrarea Domnului, care s-au sculat diminea a devreme. Ghedeon a fost unul din ace tia.
Am v zut deja, c Ghedeon nu a fost un viteaz de felul celor care se bucur de prestigiu în
lume. Pân acum el pare s fie mereu fricos. Locul, unde el i poporul î i a eaz tab ra, se
nume te Harod, i acest nume înseamn „tremurând”. Ei sunt acum aproape de du manul, care se
afla în num r mare pe dealul More. More înseamn „fric ”. Impresia, pe care du manul o face
asupra poporului, provoac fric i tremur. i ast zi este tot a a. Cea mai puternic arm a
du manului, a diavolului, este frica, pe care el poate s-o insufle oamenilor. Cui îi este fric de
diavolul, acela cade prad atacurilor lui. Cre tinul are dreptul s tie, c de partea lui este
victoria, pe care a ob inut-o Domnul Isus la cruce. În El noi suntem chiar mai mult decât
biruitori. S ti aceasta, pe de o parte, i s tr ie ti a a, pe de alt parte, sunt dou lucruri.
Ceea ce tr ie te Ghedeon, tr iesc to i cei care vor s fac o lucrare pentru Domnul. Intimidarea
din partea diavolului, care încearc în tot felul s dea lovitura de gra ie lucr rii pentru Domnul,
vine asupra oricui s-a declarat gata de a lupta pentru Domnul. Lucrul minunat este, c Dumnezeu
folose te tremuratul, ca s dea na tere la o selec ionare a o tirii, care s-a declarat gata de a alunga
du manul.
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Prea mul i solda i – versetul 2
Lui Ghedeon îi este dat s aud un cuvânt ciudat: »Poporul, pe care-l ai cu tine, este prea
mult!« S-a mai auzit vreodat a a ceva la vreun popor, care s-a preg tit s fac r zboi? O tirea
lui consta din 32.000 de b rba i. Dar ce era aceasta fa de o o tire de cel pu in 135.000 de
oameni (vezi capitolul 8, 10)? Rela ia era deja 1 la 4. i cu toate acestea o tirea lui Ghedeon este
prea mare pentru Dumnezeu. Ca motiv, Dumnezeu spune, c în cazul unei victorii, israeli ii ar
putea s se laude, c prin puterea lor proprie au ob inut victoria. În cazul acesta ar uita de
Dumnezeu. El voia s împiedice poporul s nu devin mândru i arogant, ceea ce ar fi dus iar i
la îndep rtarea de El. Lupt torii lui Ghedeon – i noi – trebuie s înve e ce se spune în Zaharia 4,
6: »nici prin putere, nici prin t rie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul o tirilor!«
Este o bog ie de înv minte, dac compar m ce spune Dumnezeu aici cu evenimentele din
Iosua 7 i 8. La toate cuceririle trebuia s participe întreg poporul. În cazul cet ii Ai, Iosua a
gândit c nu este necesar. Dar Dumnezeu nu se poate folosi de p rerile oamenilor. Singurul
lucru, pe care El îl cere, este ascultarea, i pentru restul poart El de grij . Rezultatul luptei
pentru cucerirea cet ii Ai a fost înfrângerea lui Israel. Din fericire a existat un examen de
reverificare, cu toate c aceast victorie a costat eforturi mari. Ar fi fost mai bine dac ar fi
ac ionat potrivit cu voia lui Dumnezeu.
În cartea Judec tori a trecut timpul în care tot poporul putea s iese la lupt . Dec derea i-a pus
amprenta pe starea poporului lui Dumnezeu. Tot a a este i ast zi. Tr im într-un timp, în care
Adunarea nu mai porne te în unitate. În afar de aceasta este un timp, în care, pentru oricine vrea
s se dedice pe deplin Domnului, exist lupte enorme.
Prima alegere – versetul 3
O tirea trebuie cur it de toate elementele, care ar putea s stea în calea unei victorii. Primul
element este frica. Orice persoan , care la o privire atent se temea vizibil s intre în lupta
împotriva unui du man extrem de puternic, putea s r mân acas . Aceasta este în concordan
cu legea r zboiului din Deuteronom 20. În versetul 8 al acestui capitol se spune: »Mai marii
o tirii s vorbeasc mai departe poporului, i s spun : „Cine este fricos i slab de inim , s
plece i s se întoarc acas , ca s nu moaie inima fra ilor lui.« Sunt efecte enorme de
descurajare, când cineva nu mai poate rezista în focul luptei i fuge. De aceea, fiecare trebuia s
tie mai dinainte ce face. Pre ul trebuia calculat (vezi Luca 14, 31-33).
B rba ii, care aveau dreptul s plece primii acas , sunt oamenii care sunt cople i i mai mult de
puterea du manului decât de puterea lui Dumnezeu. Ei s-au anun at, ce-i drept, atunci când
Ghedeon i-a chemat s lupte împreun , dar acum, când stau fa în fa cu du manul, se arat , c
ei au prea pu in credin . i noi putem fi captiva i de cineva, care prezint foarte entuziasmat un
plan, ca s fac o lucrare pentru Domnul. Aceast persoan este motivat pentru plan, deoarece
ea însu i a vorbit cu Domnul despre el. Este o misiune, pe care ea a primit-o. Faptul c omul
acesta vrea s ia i pe al ii al turi, este un lucru bun. Dar ceilal i vor deveni lucr tori buni abia
dup ce ei în i i vor discuta personal planul cu Domnul, i nu vor merge numai din cauza unei
chem ri entuziaste. Po i s te sim i atras prin credin a pe care cineva o are cu privire la o anumit
lucrare, dar aceasta este altceva decât credin a personal în aceast lucrare. Cine vrea s
participe numai pe baza unei emo ii temporale i nu din convingere personal , acela nu- i are
locul în acea lucrare. Aceasta trebuie spus. Apostolul Pavel d exemple în privin a aceasta în
epistola a doua c tre Tesaloniceni 3, 2. Acolo el roag pe Tesaloniceni s se roage pentru el i
colaboratorii lui în lucrare, pentru ca ei »s fie izb vi i de oamenii nechibzui i i r i«, pentru c
»nu to i au credin a«. Cine nu avea aceea i credincio ie i d ruire pentru lucrarea Domnului,
care îl caracteriza pe apostol, pe acesta apostolul Pavel nu putea s -l foloseasc .
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A doua alegere – versetul 4
La ce trebuie s se fi gândit Ghedeon, când a v zut c o tirea lui, care i a a nu era prea mare,
devenea tot mai mic ? Cel pu in 22.000 de b rba i s-au dus acas . Dac la început rela ia era 1 la
4 – i aceasta nu era nicidecum o premiz prea bun pentru lupt – acum s-a redus pân la
imposibilul (în ochii oamenilor) raport de 1 la 13 pân la 14. i la ce s-a gândit Ghedeon, când
Dumnezeu i-a zis: »Poporul este înc prea mult«? Nu auzim despre nici o împotrivire din partea
lui Ghedeon. Atitudinea lui este de admirat aici. El este totdeauna de acord cu ce îi spune
Domnul.
Dac la prima alegere s-a l sat pe seama fiec ruia în parte, ca s decid singur, în cazul celei
de-a doua alegere nu mai este a a. Cei 10.000 care au r mas, sunt verifica i de Dumnezeu, f r
ca ei s fi observat aceasta. Ghedeon trebuia s le cear s bea ap , i, a a îi spune Domnul,
»acolo i-i voi alege«. Nu se spune felul în care trebuiau s bea ap . Cu toate acestea felul în care
au b ut ap va decide dac apar in trupei de baz , sau vor fi declara i inap i pentru lupt .
Atitudinea la b utul apei – versetul 5
Dumnezeu ar fi putut s aleag pe lupt tori în orice fel care se poate imagina, dar El
procedeaz a a fel, ca adev ra ii lupt tori s se arate singuri. Pozi ia normal la b ut ar fi fost s
îngenunchi i s te a ezi s bei. Cine nu îngenunche, ci ia apa de b ut cu pumnul, acela r mâne
permanent gata de a ac iona. Aceast atitudine neobi nuit de a bea arat c nu b utul în sine
este cel mai important, ci c principiul credin ei domin . Ceea ce devine vizibil la ap , este
diferen a dintre aceia care beau ap în deplin comoditate, i aceia, care beau în treac t, deoarece
ei sunt preocupa i cu lupta.
Setea trebuie stâmp rat . Despre Domnul Isus citim: »El bea din pârâu în timpul mersului, de
aceea Î i înal capul« (Psalmul 110, 7). El a g sit acolo înviorare pentru sufletul S u, dar f r
s piard niciodat din ochi scopul pentru care venise: triumful la cruce i glorificarea lui
Dumnezeu, Tat l S u. Deci setea are voie s fie stâmp rat , dar întrebarea este, ce importan
ocup potolirea setei în via a noastr . B utul apei îl putem compara cu nevoile zilnice ale vie ii,
a a cum ar fi hrana, îmbr c mintea, locuin a, i chiar cu odihna necesar dup munc . Este vorba
de importan a pe care noi o d m acestor lucruri din via a noastr . Dumnezeu vede ce atitudine
avem fa de ele, f r ca noi s ne d m seama. Felul în care ne preocup m cu lucrurile
p mânte ti, arat clar, cum st m fa de lucrurile lui Dumnezeu.
Luarea apei cu pumnul înseamn c noi lu m numai acele lucruri p mânte ti, pe care le putem
ine sub control, a a cum se spune în 1 Corinteni 6, 12: »Toate lucrurile îmi sunt permise, dar nu
toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îng duite, dar nimic nu trebuie s pun st pânire pe
mine.« Cre tinul devotat este liber s savureze totul, dar el este în acela i timp con tient, c sunt
lucruri, care pun în pericol dedicarea lui pentru Domnul. El ia numai ce poate ine în mân , i
nimic mai mult. A limp i ca un câine înseamn s ocupi pozi ia unui câine. Aceast pozi ie a
ocupat-o de exemplu Mefibo et fa de David (2 Samuel 9, 8). Aceasta vorbe te de
recunoa terea, c noi nu suntem demni în noi în ine s fim ceva pentru Domnul, sau s facem
ceva pentru El. Harul Domnului va fi mai mare pentru noi, dac ne gândim cine suntem noi i
pentru ce vrea El s ne foloseasc , cu toate c noi suntem cine suntem în noi în ine.
Nu se cere numai vitejie i curaj, ci i deplin d ruire, i aceasta se dovede te în felul cum ne
folosim de binecuvânt rile p mânte ti. Cre tinul devotat se recunoa te prin aceea, c el face
numai un singur lucru, c ruia toate celelalte lucruri îi sunt subordonate. Apostolul Pavel spune:
»Fac un singur lucru«, i el a uitat ce era în urma lui i se întindea spre Hristos Isus (Filipeni 3,
14). Din cauza acestei atitudini el poate spune pe drept lui Timotei (dar i nou ): »Niciun osta
nu se încurc cu treburile vie ii, dac vrea s plac celui ce la scris la lupt « (2 Timotei 2, 4).
Domnul Isus a zis Martei, care era foarte ocupat cu lucrurile p mânte ti, care era lucrul necesar:
»Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi i te fr mân i tu, dar un singur lucru
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trebuie te« (Luca 10, 41-42). Acest singur lucru era ederea la picioarele Sale, a a cum f cea
Maria. Aceasta a aflat, c ea i-a ales partea cea bun . Ce f cea Marta nu era gre it în sine însu i,
era chiar necesar. Dar ocupa prea mult loc în via a ei, i prin aceasta ascultarea de Domnul avea
de suferit, i aceasta a vrut Domnul s-o înve e.
300 de b rba i – versetele 7-8
Iat -i c merg. Din cei 10.000 care au r mas, Ghedeon trebuia s mai trimit 9.700. Ei au
dovedit, f r s vrea, c nu erau ciopli i din lemnul adev rat, ca s fie folosi i în lupta împotriva
lui Madian. Nici în privin a aceasta Ghedeon nu se opune.
Dumnezeu este acolo unde El vrea s fie. O tirea care a r mas de 300 de b rba i este în sine
însu i neputincioas , ca s alunge pe du man. Rela ia s-a redus 1 la 450. Toate speran ele pentru
reu ita acestei îndr zneli trebuie s se bazeze cu adev rat numai pe Dumnezeu. i exact aceasta
este ce vrea El. S ascult m ce spune Domnul lui Ghedeon: »Cu cei trei sute de oameni, care au
limp it, v voi salva (textual: Eu vreau s v salvez), i voi da (textual: vreau s dau) pe Madian
în mâinile tale.« De dou ori spune Domnul aici »Eu vreau«. Dac El spune aceasta, atunci nu
poate fi nici o îndoial cu privire la rezultat. El garanteaz desf urarea bun a luptei. Aceasta
este marea îmb rb tare, pe care o prime te Ghedeon. Mai întâi el prime te aceast f g duin i
abia dup aceea Dumnezeu îi spune, ca restul poporului s plece.
Dar înainte ca ace ti 9.700 de oameni s plece, ei dau hrana i trâmbi ele lor b rba ilor care vor
pleca la lupt . Aceasta reflect o tr s tur de caracter frumoas . Cu toate c ei nu fac parte din
garda aleas , ei spijinesc pe lupt tori cu mijloacele lor. Nu se simte nici un sentiment de gelozie.
Chiar dac noi nu putem lua parte efectiv la lupt , probabil din cauz c suntem prea preocupa i
cu lucrurile p mânte ti, putem totu i s ajut m, aprovizionând pe lupt tori cu tot ce au nevoie. În
felul acesta, chiar dac activitatea noastr este în spatele frontului, contribuim i noi la victoria,
care va fi ob inut i ne bucur m de ea.
Dup aceea pleac cei 9.700, » i a inut pe cei trei sute de oameni«. Aceste cuvinte »a inut«
înseamn »a inut cu putere«. Aceasta poate s arate, c la cei 300 de oameni a luat na tere
dorin a de a urma exemplul camarazilor lor, care au plecat, i c Ghedeon a trebuit s -i conving ,
ca s -i aib cu el. Nu este un lucru neînsemnat, s vezi o mul ime de oameni care pleac i s
consta i c r mâi numai cu câ iva. Dorin a de a pleca pe urmele celor pleca i devine foarte mare.
Dar lupta trebuia dus !
i ca s se arate înc o dat clar, c nu s-a schimbat nimic din gravitatea crizei, Duhul Sfânt se
refer la sfâr itul versetului 8 înc o dat la prezen a du manilor.
Din fericire cei 300 de oameni r mân cu Ghedeon. Aceasta îmi aminte te de Ioan 6. Din cauza
celor spuse de Domnul Isus în acel capitol, în versetele 66-69 se spune: »Din clipa aceea, mul i
din ucenicii Lui s-au întors înapoi, i nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece:
„Voi nu vre i s v duce i?” „Doamne”, I-a r spuns Simon Petru, „la cine s ne ducem? Tu ai
cuvintele vie ii ve nice. i noi am crezut, i am ajuns la cuno tin a, c Tu e ti Hristosul, Sfântul
lui Dumnezeu.”« Cu toate c este vorba de întâmpl ri diferite, în ambele cazuri este vorba,
pentru cine ne decidem noi. Dac suntem convin i l untric, c Domnul Isus ne-a dat tot ce ne
trebuie, vom vrea s r mânem la El. Orice s-ar întâmpla i oricâ i ar fi cei care pleac , deoarece
jertfa devine prea mare, nu ne va face s ne îndoim de credincio ia Domnului.
Misiunea – versetul 9
Dup ce s-au încheiat preg tirile, Dumnezeu spune, ca Ghedeon s atace pe du man. Ghedeon
prime te asigurarea c va ob ine victoria. Dumnezeu i-a dat aceast asigurare deja în capitolul 6,
16. Dumnezeu a consim it la îndoiala lui Ghedeon, când el L-a rugat cu privire la semnul cu lâna
(capitolul 6, 36-40). Când se d misiunea, ca tab ra du manului s fie atacat , ca s exclud
orice îndoial , Dumnezeu confirm f g duin a Sa, c El va da pe du man în mâinile lui.
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Ghedeon avea a face cu un du man învins. El trebuia numai s - i însu easc aceast victorie.
Ceva asem n tor s-a spus lui Iosua în cartea Iosua 1, 1-9. Dumnezeu a dat Israeli ilor toat ara.
Ei trebuiau numai s înceap s-o ia în posesiune. i acolo a spus, c El va fi cu ei.
Un vis pentru îmb rb tare – versetele 10 – 14
Noi putem spune c Dumnezeu cunoa te foarte bine pe robul S u. Cu toate îmb rb t rile i
f g duin ele, în inima lui Ghedeon ceva mergea greu. A mai r mas un rest de îndoial . S privim
cum lucreaz Dumnezeu în privin a aceasta. Ce Dumnezeu al r bd rii este El! Felul în care El
înt re te mâinile lui Ghedeon necesit pu in curaj. Ghedeon trebuia s intre împreun cu Pura în
tab ra du manului, ca acolo s aud ceva, prin care mâinile lui »se vor înt ri«. Cât de minunat
este felul în care Dumnezeu încurajeaz pe Ghedeon. Ghedeon trebuie s mearg atent în tab ra
du manului, ca acolo s aud ceva, chiar dac Dumnezeu l-a f cut atent cu privire la puterea care
era în el.
Ceea ce Dumnezeu vrea s -l mai înve e, este c du manul tia mai mult decât el despre aceast
putere a lui Dumnezeu. Du manul însu i se vede deja înfrânt (dar el nu se d niciodat b tut i
noi trebuie realmente s -l batem). El aude din gura du manilor lui: »Dumnezeu a dat în mâinile
lui pe Madian i toat tab ra« (versetul 14). Iscoadele, care în Iosua 2 trebuiau s cerceteze ara
i au venit la curva Rahab, au auzit acela i lucru. Rahab a zis, c »to i locuitorii rii tremur
înaintea voastr « (Iosua 2, 9). Ei au auzit ce lucrare mare a f cut Domnul pentru poporul S u
(versetele 10 i 11). Cu toat aceast cunoa tere, Ierihonul nu s-a predat, ci el trebuia cucerit.
În aceast ac iune Ghedeon ia cu sine, la porunca lui Dumnezeu, pe slujitorul s u Pura. Numele
Pura înseamn „teasc” sau „maturizare”. Dac Dumnezeu nume te pe nume pe acest slujitor al
lui Ghedeon, o face probabil cu scopul s -i aduc aminte lui Ghedeon de apari ia lui Dumnezeu
înaintea lui, când el era preocupat s bat grâul în teasc (Capitolul 6, 11). Aducerile aminte de
întâlnirile noastre anterioare cu Domnul i de ce ne-a spus El cu acele ocazii, ne ofer deseori un
nou curaj, ca s mergem mai departe. Aceast aducere aminte îi arat , c în umblarea lui cu
Dumnezeu, el s-a maturizat spiritual.
Ghedeon prime te oferta lui Dumnezeu. El merge i aude cum un madianit poveste te un vis.
El afl chiar i t lm cirea visului, pe care a f cut-o un alt madianit. Eu nu tiu, de unde a
cunoscut omul în elesul visului. Presupun c Dumnezeu l-a f cut s în eleag visul. Dac
Dumnezeu poate s c l uzeasc în felul acesta lucrurile, ca Ghedeon s ajung la timpul potrivit
la locul potrivit, ca s fie martor al acestei discu ii, atunci El este în stare, s -l fac pe om s
spun ce era important pentru Ghedeon. Ce aude Ghedeon nu este deosebit de în l tor pentru el.
Lui i se aduce aminte cât de slab este el în sine însu i. În vis el este prezentat ca o pâine de orz.
Dar t lm cirea las s se recunoasc , c Dumnezeu face o sabie din ea, pentru ca s loveasc pe
du man. Pâinea de orz este pâinea s racilor. Dumnezeu lucreaz deseori prin s r cie i
sl biciune. Sabia, care aici ob ine victoria, const din hran .
Când poporul lui Dumnezeu se hr ne te cu Hristos, prin aceasta are o sabie în mân , care bate
pe du man. Dumnezeu poate s foloseasc cea mai mic pre uire a lui Hristos din partea noastr ,
ca s bat pe du man. A a rostogole te apostolul Pavel o turt de orz în tab ra (Adunarea) din
Corint, când spune: »Pavel a fost r stignit pentru voi?« (1 Corinteni 1, 13). Prin aceasta vrea s
spun , c el i ceilal i nu vor s îndeplineasc func ia de conduc tori de partide. El era numai un
slujitor. Era vorba de Hristos; pe sine însu i nu se scotea în eviden . Fa de aceasta prezint
crucea lui Hristos. Ce mai r mâne din mândria i în elepciunea omului, atunci când el prive te la
cruce? Apostolul Pavel „duce” crucea lui Hristos în Adunarea din Corint i prin aceasta d râm
„cortul” luptei, al neîncrederii i al lipsei de unitate. Efectul oric rui adev r simplu despre
Hristos, care prin dragoste este dat mai departe, const în aceea, c „cortul” r ut ii, al luptei i
certei este doborât.

73

Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Reac ia lui Ghedeon - versetul 15
Aceast îmb rb tare d na tere în primul rând la adorare. Prin aceasta el ne ofer un model
frumos. Când Domnul ne-a f cut ceva clar, El dore te cu pl cere ca noi s -I mul umim în primul
rând pentru aceasta. Abia dup aceea putem s împ rt im i altora experien ele noastre. Aceasta
este valabil în mod deosebit cu privire la studiul biblic. Ce noi descoperim cu aceast ocazie ca
adev ruri i alte lucruri frumoase, va face inima noastr mai înainte de toate s -I mul umeasc i
s -L pream reasc pentru aceasta. Dac aceasta nu are loc, atunci exist pericolul, ca cele
primite i cele cunoscute s devin mai mari decât El Însu i, care este D t torul. Pe lâng
aceasta, Cel care d este întotdeauna mai mare decât darul! În afar de Domnul Isus, care este
Darul lui Dumnezeu. Aici D t torul i Darul sunt egali. Dar tot ce noi am primit pe baza lucr rii
Domnului Isus se datoreaz lui Dumnezeu. Pentru tot ce vom descoperi din acestea, avem
dreptul s -I mul umim, i dup aceea s le d m i altora. Cineva a spus o dat : po i s prime ti
ceva ca fiind al t u abia dup ce l-ai dat lui Dumnezeu înapoi cu mul umire.
La Daniel g sim aceea i comportare, ca i la Ghedeon aici. În Daniel 2, 18, Daniel se roag ca
Dumnezeu s -i fac cunoscut un lucru. Dumnezeu prime te rug ciunea, i primul lucru pe care
Daniel îl face, este s laude pe Dumnezeu (versetul 19). Dup ce Ghedeon însu i a fost încurajat
i s-a închinat, spune poporului, c Domnul a dat deja victoria. Este din nou remarcabil, c el
spune b rba ilor, c Domnul a dat pe du mani în mâinile lor, în timp ce Dumnezeu i-a zis, c El
va da pe du man în mâna sa. Ceea ce lui personal i-a fost f g duit de Dumnezeu, el îl face un
lucru comun pentru tot poporul. Acela i lucru am v zut în capitolul 6, 12-13.
Arme ciudate – versetul 16
Armele, pe care Ghedeon le pune în mâna echipei sale, nu sunt de felul armelor care ar putea
s impresioneze pe du man. Trupa nu devine o armat înarmat pân în din i. Fiecare prime te
trei „arme”; o trâmbi , un ulcior gol i o f clie, care trebuia pus în ulcior. Trâmbi a, care era
folosit aici este un corn de berbece. Ea vorbe te despre putere i energie i se suna cu el, când
ceva trebuia ap rat. Aceste trâmbi e, sau trompete, le-au auzit locuitorii Ierihonului în fiecare zi,
când Israel a mers apte zile în jurul Ierihonului (Iosua 6). Sunarea cu trâmbi a în apropierea
du manului exprim o puternic încredin are, c Dumnezeu Î i va împlini cuvântul S u cu
privire la du mani. Este o m rturie depus pentru aceea, c victoria este sigur . Noi putem s
facem s r sune Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece noi suntem convin i de adev rul lui.
Apostolul Pavel se exprim în felul urm tor în 2 Corinteni 4, 13: »noi credem, i de aceea
vorbim.«
În 2 Corinteni 4, 7 întâlnim i ulcioarele. Acolo ele sunt numite vase de lut. În aceste vase de
lut se afl o comoar . Deseori în Biblie printr-un vas se în elege o persoan sau un corp omenesc.
Unele exemple pentru aceasta le g sim în Faptele Apostolilor 9, 15, 1 Tesaloniceni 4, 4 i 1
Petru 3, 7. În 2 Corinteni 4 se face precizarea, c este vorba de vase de lut. Prin aceasta se pune
accentul pe fragilitate. În opozi ie cu o comoar , care reprezint ceva pre ios, un vas de lut are o
valoare mic . Ce este o comoar , st în versetul 6; este »str lucirea slavei lui Dumnezeu pe fa a
lui Isus Hristos«. Eu cred c apostolul Pavel s-a gândit la Judec tori 7, atunci când a scris 2
Corinteni 4.
În rezumat, armele lui Ghedeon i ale b rba ilor lui sunt:
1. O trâmbi , acesta este un tablou al Cuvântului lui Dumnezeu,
2. Un vas de lut, acesta este un simbol al unui trup slab, fragil, i
3. o f clie, aceasta este un tablou al str lucirii slavei lui Dumnezeu.
În versetele urm toare vedem cum sunt folosite ele.
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Privi i la mine i face i la fel – versetele 17 – 18
Adev ratul conduc tor este acela, care nu numai c spune ce trebuie f cut, ci el însu i face mai
întâi. Vedem aceasta în chip des vâr it la Domnul Isus. În evanghelia dup Ioan 13 El spal
picioarele ucenicilor. Dup aceea le spune: »Deci, dac Eu, Domnul i Înv torul vostru, v-am
sp lat picioarele, i voi sunte i datori s v sp la i picioarele unii altora. Pentru c Eu v-am dat
o pild , ca i voi s face i cum am f cut Eu« (versetele 14-15). Acest „a fi exemplu” îl g sim în
toat via a Domnului Isus. El niciodat nu a cerut ceva de la ucenicii Lui, pe care El Însu i s nul fi f cut i în care s nu fi mers El mai întâi. Noi putem s motiv m pe al ii pentru un lucru, dac
ei pot s recunoasc valoarea acelui lucru în via a noastr . În Faptele Apostolilor se întâlne te un
caz potrivit. Apostolul Petru a putut s spun ologului, care a tepta s primeasc ceva de la el i
de la Ioan, »Uit -te la noi!« (versetul 4). Aceasta pare s fie mândrie, dar nu este. Petru i Ioan
posedau ceva, care putea s îmbun t easc pe om. Ei erau ferm convin i de aceasta, i toat
via a lor a depus m rturie despre aceasta.
Dac un cre tin nu poate s spun a a, atunci nu este în ordine cu el. Aceasta nu are nimic a
face cu mândria sau cu în l area de sine. Cine este convins de puterea Domnului i aceasta
devine vizibil în via a lui, prin aceasta el este o ilustrare vie a m rturisirii lui. Aceast m rturisire
este înt rit prin via a lui. Este desigur adev rat, c noi putem s e u m, dar pentru cel care vrea
s tr iasc cu Domnul, aceasta nu trebuie s fie practica zilnic . Cine urmeaz pe Hristos, poate
s spun i despre sine: „Prive te la mine!” Apostolul Pavel a spus aceasta în 1 Corinteni 11, 1:
»C lca i pe urmele mele (sau: fi i imitatorii mei), întrucât i eu calc pe urmele lui Hristos (sau:
dup cum i eu sunt un imitator al lui Hristos).« Acesta este strig tul de lupt propriu-zis, pe care
Ghedeon îl las s r sune: »Pentru Domnul i pentru Ghedeon!« El a primit misiunea de la
Domnul i a împlinit-o. Ceilal i au recunoscut aceasta la Ghedeon i au mers dup el. Prin
exemplul personal Ghedeon a mobilizat o tirea, s fac ce face el. Aceasta însemna ascultare
deplin de exemplul lui. Dac cineva ar fi strigat altceva sau ar fi pornit împotriva du manului pe
cont propriu sau cu mijloace proprii, aceasta ar fi însemnat derutare i înfrângere. Parola era: s
ia bine seama la c l uz , i s fac exact ce face el.
Lupta începe – versetele 19-20
La scurt timp dup miezul nop ii a început lupta. Fiecare lupt tor i-a ocupat locul pe care
Ghedeon i l-a dat. Totul s-a derulat în cea mai mare lini te posibil . Momentul punerii str jilor,
care cu siguran nu s-a f cut f r zgomot, a fost folosit, ca s se apropie mai mult de tab ra
du manului. To i lupt torii aveau ochii îndrepta i spre Ghedeon i spre cei 100 de b rba i care
erau cu el. Dup aceea s-a dat semnalul. 300 de trâmbi e au l sat în lini tea nop ii s se aud
sunetul lor strident. G l gia a fost reflectat de mun i i valea a fost acoperit cu sunetele
trâmbi elor. În acela i moment au fost sparte ulcioarele i în jurul taberei du manului s-au v zut
300 de f clii aprinse. Înapoia fiec rei f clii se p rea c se ascunde o mare o tire puternic .
Surpriza este mare. O tirea puternic a lui Madian o ia la fug , ipând, vuietul cre tea mereu. În
marea z p ceal , care a avut loc, Madiani ii nu mai tiau ce se petrece cu ei. Fiecare Madianit
vedea în semenul lui un du man. Credeau c au fost ataca i prin surprindere de o supraputere i
sub sim mântul luptei î i croiesc drum, f r s vad , c au a face cu proprii lor tovar i. În felul
acesta se r fuie te Domnul cu du manul, c ci este mâna Lui care face s aib loc toate aceste
lucruri.
Din aceasta putem înv a cum putem s ne r fuim cu du manii no tri (spirituali). În primul
rând vedem, c suflarea în trâmbi este unit cu f râmarea ulcioarelor. Nici nu poate fi posibil
altfel. Noi nu putem s depunem m rturie, dac nu renun m la noi în ine. Vedem mai departe,
c prin f râmarea ulcioarelor devine vizibil lumina. M rturia i întunericul nu pot merge
împreun . i în Filipeni 2, 15 sunt amintite acestea împreun , cu privire la tr irea noastr în
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mijlocul oamenilor lumii, »în care str luci i ca ni te lumini în lume, inând sus Cuvântul vie ii«.
Aceast arat a a de mult putere, c du manul este învins.
În Evanghelii sunt numite patru lucruri, care pot s împiedice str lucirea luminii. În evanghelia
dup Luca 8, 16 sunt numite dou din acestea. Domnul Isus spune acolo: »Nimeni, dup ce a
aprins o lumin , n-o acopere cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfe nic, pentru
ca cei ce intr s vad lumina.« Vasul simbolizeaz un om. Obstacolul este aici, c cineva se
consider important. În istoria lui Ghedeon am v zut, c vasul sau ulciorul trebuie sf râmat.
P rerea proprie trebuie s dispar i atunci lumina poate s str luceasc nestingherit. Cel lalt
obstacol, patul, vorbe te despre lenevie i comoditate. Cine se face comod în pat i nu are
inten ia s fac ceva pentru Domnul, acela va r spândi pu in lumin în jurul s u.
În evanghelia dup Luca 11, 33 sunt numite alte dou obstacole: »Nimeni n-aprinde o lumin ,
ca s-o pun într-un loc ascuns sau sub bani , ci o pune într-un sfe nic, pentru ca cei ce intr , s
vad lumina.« O „ascunz toare” vorbe te despre p catele ascunse din via a noastr , despre ceva,
ce noi facem pe ascuns i pe care nu vrem s -l punem în lumina zilei. Atâta timp cât nu ne
m rturisim p catul i nu ne l s m de el, aceste lucruri sunt un obstacol, ca s lase s str luceasc
lumina noastr . Bani a este un simbol al afacerilor, a lucrurilor cu care suntem foarte preocupa i,
ca s câ tig m bani. Aceasta poate ocupa un loc a a de important în via a noastr , c este de
asemenea un obstacol, care nu las lumina noastr s str luceasc . Tot ce împiedic lumina s
str luceasc trebuie s dispar din via a noastr . Alte locuri din Evanghelii, unde sunt numite
acelea i lucruri, sunt Matei 5, 15 i Marcu 4, 21. Sigurul lucru care trebuia s aibe loc cu
ulcioarele, era ca ele s fie distruse. Atunci lumina nu se mai love te de nici un obstacol i poate
lumina deplin. Noi tim foarte bine, c noi în ine constituim cea mai mare blocad pentru
str lucirea »lumina cuno tin ei slavei lui Dumnezeu«. F cliile sunt inute în mâna stâng , i
aceasta vorbe te despre recunoa terea sl biciunii cu care noi r spândim lumina. F râmarea
ulcioarelor are un în eles asem n tor: s nu ne baz m pe firea p mânteasc (pe carne). Cine
sf râm ulciorul, poate s sufle în trâmbi a aflat în mâna dreapt . Mâna dreapt vorbe te despre
putere. Strig tul din versetul 18 »Pentru Domnul i pentru Ghedeon« devine în practic (versetul
20) »Sabia Domnului i a lui Ghedeon!« Aceasta vrea s spun , c hot rârea pentru Domnul i
pentru oamenii care Îl urmeaz se bazeaz pe ascultarea practic de Cuvântul lui Dumnezeu.
Sabia este un simbol al Cuvântului, a a cum l-a dat Dumnezeu i cum este el vizibil în via a
oamenilor lui Dumnezeu. Dac spunem, c vrem s -L urm m pe Domnul, atunci putem s
exprim m aceasta numai dac suntem ascult tori de Cuvântul S u întreg.
Fiecare la locul lui – versetele 21-22
În lupt este foarte important ca fiecare s ocupe locul pe care i l-a indicat conduc torul. Ca s
fac mai clar, cât de important este aceasta, vreau s m refer la un tablou, folosit în Biblie ca
model al Adun rii: tabloul corpului omenesc. Cu privire la corp nu ne gândim în primul rând la
lupt , dar vom vedea cum destoinicia noastr în lupta spiritual depinde de ocuparea locului care
ne-a fost dat în corp. Fiecare m dular al Adun rii este în aceast compara ie un m dular al
trupului i are de împlinit o lucrare în el, potrivit cu func ia pe care o are. Ce are de f cut fiecare
m dular este coordonat de cap. Pentru ca Adunarea s func ioneze ca o unitate armonic
asemenea trupului, este important, ca fiecare m dular s împlineasc poruncile pe care le d
Capul, acesta fiind Hristos. Prin Cap toate m dularele sunt unite unul cu altul.
Problemele încep când un m dular nu este mul umit cu locul pe care i l-a dat Dumnezeu, c ci
El este Cel care »a pus m dularele în trup, pe fiecare a a cum a voit El« (1 Corinteni 12, 18).
Nemul umirea noastr , c nu avem un loc mai important, sau mândria noastr , deoarece credem,
c nu avem nevoie de celelalte m dulare i ne descurc m singuri, face ca trupul, ca întreg, s nu
mai func ioneze ca unitate. Atunci nu ne mai gândim la foloasele pe care le are un alt m dular de
la noi, ci ne gândim exclusiv la noi în ine. Atât nemul umirea cât i mândria rezult din egoism.
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Aceast mândrie se poate traduce ast zi cu individualism. Fiecare merge pe drumul lui i nu se
intereseaz prea mult de al ii i de to i laolalt . Important este c „eu” m simt bine.
Cre tin tatea este un întreg f râmi at, f r nici o speran de unitate des vâr it . Prin susmen ionatul individualism se arat din p cate tot mai mult aceea i lips de unitate i în
comunit ile de credin , în care se dore te s se strâng i s se tr iasc în concordan cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceasta ia na tere dezordine în propriile rânduri. Rezultatul este
lipsa de putere în lupta împotriva du manului. Adunarea pierde teritorii mari, deoarece
m dularele nu î i ocup toate locul indicat lor de Cap. Solu ia nu const în structurarea tuturor
activit ilor i stabilirea unei ordini. Este o singur solu ie: înapoi la dependen a de Cap i
ascultarea de misiunile încredin ate, pe care El ni le d prin Cuvântul S u. Atunci El preia lupta
i seam n z p ceal în rândul du manului.
i al ii sunt înrola i în lupt – versetele 23-24
Este posibil, c mul i din b rba ii care sunt acum chema i i iau parte la lupt , apar in celor
32.000 care s-au anun at deja mai înainte pentru lupt . Cu toate c ei nu aveau curajul i d ruirea
necesare la atac, puteau acum s dovedeasc contribu ia lor la definitivarea lucr rii, pe care al ii
au început-o. Ghedeon nu era a a de egoist, s cread c singur va putea în continuare s se
descurce. Comportarea lui i a celor 300 de b rba i au constituit un imbold mare pentru ceilal i.
Oreb i Zeeb – versetul 25
C peteniile i împ ra ii popoarelor du mane ocup totdeauna un loc deosebit în lupta pentru
cucerirea rii. Ei sunt în mod deosebit un tablou al puterilor demonice, care încearc s duc la
pierzare pe poporul lui Dumnezeu. Ei sunt c l uzele i cei care planific strategia, prin care î i
exercit st pânirea. Ei prezint aceast strategie supu ilor lor i le poruncesc s-o execute.
Împ r ia Satanei este o împ r ie bine organizat . Dar »noi nu suntem în ne tiin despre
planurile lor«, a a ne spune 2 Corinteni 2, 11. Deci noi nu suntem surprin i de atacurile lor
irete.
Cum porne te el la lupt se vede clar din numele celor dou c petenii. Oreb înseamn „corb”,
Zeeb înseamn „lup”. În aceasta vedem cele dou forme principale ale r ului, care se întâlne te
în lume. Corbul reprezint principiul stric ciunii, al necur iei. Corbul este o pas re ne curat .
Lupul reprezint principiul puterii, al jefuirii i nimicirii. Prin aceste dou principii, al
stric ciunii i al puterii, a dominat Satana lumea începând cu c derea în p cat. Primul p cat, care
a fost înf ptuit, a fost acela al stric ciunii. Prin minciunea Satanei, pe care Eva a crezut-o, a fost
stricat tabloul lui Dumnezeu i rela ia curat dintre om i Dumnezeu. Cel de-al doilea p cat a fost
p catul puterii, c ci Cain a omorât pe fratele s u Abel. Noi putem s încadr m orice form de r u
în unul din aceste dou principii. Aceste forme ale r ului trebuie interzise în via a Adun rii;
aceasta înseamn , c ele trebuie condamnate, dac prin necredincio ie i-au g sit accesul în
Adunare i domin acolo. Minciuna i puterea (sau: autoritatea) î i g sesc sfâr itul la o stânc i
la un teasc. În ambele vedem un tablou al crucii Domnului Isus, unde du manul a fost biruit.
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