Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Capitolul 9
Introducere
Acest capitol este o continuare a ultimelor versete din capitolul anterior, unde a fost vorba de o
nou abatere de la Domnul. Aici citim de o p r sire a lui Dumnezeu cu urm ri i mai mari.
Urmarea este sclavia i înjosirea. Dar sclavia aici nu este urmarea unei puteri du mane din afar ,
ci din untru. „Lec ia” anterioar s-a referit la comportarea poporului fa de du manii s i;
„lec ia”, pe care o vedem în istoria lui Abimelec, are a face cu rela iile din interiorul poporului
lui Dumnezeu.
În Abimelec întâlnim pe cineva, care nu lupt împotriva du manilor, dar în schimb st pâne te
peste poporul lui Dumnezeu. Lui i comport rii lui îi este dedicat cel mai lung capitol din cartea
Judec tori, 57 de versete. Abimelec nu este un eliberator al lui Israel, ci el este unul, care
prezint un principiu, care se vede i la un Diotref. Diotref este amintit de apostolul Ioan în cea
de-a treia epistol a sa. El este unul, »c ruia îi place s aib întâietatea între ei (adic în
Biseric )« (3 Ioan, versetul 9). El este unul care î i asum autoritate, prin excluderea altora, a a
cum spune Ioan mai departe despre el: »nu vrea s tie de noi (sau: nu ne prime te)«. El nu
suport concuren a. Aceast comportare o vedem în Abimelec. Se observ , c el nu nume te nici
m car o dat numele lui Dumnezeu. În afar de aceasta el este persoana cea mai obscur , care în
Vechiul Testament reprezint un tablou al omului p catului, al lui antihrist. S p str m aceasta
înaintea ochilor, când ne vom ocupa cu istoria lui.
Cel mai important este îns , c el las s se recunoasc ceva, care este prezent în inima noastr
a tuturor. Ne este tuturor în sânge, s vrem s fim primul, s fim cel mai important. Trebuie s
privim la Domnul Isus, care S-a f cut nimic i a devenit Slujitorul tuturor. El »n-a venit s I se
slujeasc , ci El s slujeasc i s - i dea via a ca r scump rare pentru mul i« (Matei 20,28). El
nu numai a spus aceasta, ci a i practicat. De aceea El poate spune ucenicilor S i, când se certau
între ei, cine s fie cel mai mare între ei (deci aceast tendin de a ajunge la renume era i în ei):
»Voi s nu fi i a a. Ci cel mai mare dintre voi, s fie ca cel mai mic, i cel ce cârmuie te, ca cel
ce sluje te. C ci care este mai mare; cine st la mas , sau cine sluje te la mas ? Nu cine st la
mas ? i Eu totu i sunt în mijlocul vostru ca cel ce sluje te la mas « (Luca 22,26-27). S lu m
seama în timpul studiului comport rii lui Abimelec la contrastul dintre comportarea lui i
comportarea Mântuitorului nostru.
Punerea mâinii pe putere – versetele 1-6
Abimelec nu este numit judec tor. El nici nu a fost chemat de Dumnezeu s elibereze pe Israel.
Probabil c pe baza în elesului numelui s u („tat l meu este împ rat”) a ajuns la ideea, s pun
mâna pe putere pe baza succesiunii. Tat l s u a fost conduc torul poporului; i el trebuia de
asemenea s devin conduc tor. Oricum ar fi, în cele din urm el pretinde ceva, pe care tat l s u
l-a refuzat i în felul acesta devine unul care st pâne te »peste cei ce i-au c zut la împ r eal « (1
Petru 5,3). El apar ine felului de oameni, despre care vorbe te apostolul Pavel, când în Faptele
Apostolilor 20,30 vorbe te b trânilor din Adunarea din Efes: » i se vor scula din mijlocul vostru
oameni, care vor înv a lucruri stric cioase, ca s atrag pe ucenici de partea lor.« A a cum am
spus în introducere, el este un Diotref. Abimelec apar ine tipului de oameni, care conduc
Adunarea a a cum managerii conduc firma lor. Un astfel de om va încerca întotdeauna s strâng
oameni în jurul lui i în felul acesta s - i realizeze ideile lui cu privire la practica în Adunare i
s produc schimb ri. Ca s ob in aceast int , î i arat bun voin a lui, ca în felul acesta ceilal i
s se simt obliga i fa de el. Campania lui de propagand merge bine i vorbirea lui are efect.
Abimelec se arat ca i cum ar vrea s intervin pentru interesele familiei sale i cu dib cie
apeleaz la sentimentele lor, în timp ce omoar 70 din fra ii lui vitregi. El nu se prezint ca fiu al
lui Ghedeon, ci ia caracterul mamei lui. F r îndoial Ghedeon a crescut pe cei 70 de fii în casa
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sa, în timp ce Abimelec a crescut în Sihem. El nu cunoa te nici un respect fa de fra ii lui
vitregi. Dup ce a fost ales, i-a omorât. Pentru aceasta pl te te un siclu de argint pentru fiecare
persoan la ni te oameni f r c p tâi, care prind pe cei 70 de fra i i îi in, în timp ce Abimelec îi
omoar unul dup altul pe o piatr . Probabil c este piatra pe care Iosua a ridicat-o în Sihem ca
m rturie împotriva poporului (Iosua 24,25-27). Banii sunt lua i din templul idolilor, dar aceasta
nu-l deranjeaz câtu i de pu in.
Abimelec vrea s se înal e singur i în privin a aceasta se aseam n cu persoana descris în
Daniel 11,36. Am ar tat deja analogia dintre Abimelec i antihrist. Caracteristicile lui antihrist le
afl m din 1 Ioan 2,22; 4,3 i 2 Tesaloniceni 2,3-4. Antihrist lucreaz tot a a ca i Abimelec. i el
tie s câ tige favoarea poporului prin cuvinte frumoase (Psalmul 55,22; Daniel 11,32). La
Absalom, un fiu al lui David, g sim de asemenea aceste semne caracteristice (lingu irea,
vorbirea cuceritoare). Comportarea lui este descris în 2 Samuel 15,1-6. Sec iunea se încheie cu
cuvintele: » i Absalom câ tiga inima oamenilor lui Israel.« Tot a a face i Abimelec aici.
Un om scap plutonului de execu ie: Iotam (vezi i 2 Cronici 22,10-12). Numele lui înseamn
„Domnul este des vâr it”. El este un martor adev rat al numelui s u. Dumnezeu nu va fi
niciodat f r martori. Iotam depune m rturia lui în versetele care urmeaz . El este un adev rat
Antipa, aceasta înseamn „unul împotriva a to i”. Pe un Antipa îl întâlnim în Apocalipsa 3,13. El
reprezint r m i a credincioas , pe care Dumnezeu o p streaz în toate timpurile, dup alegerea
harului S u (Romani 11,5).
Abimelec este primul om care se proclam împ rat în Israel. El desconsider total ce se spune
în Deuteronom 17,14-20, unde Dumnezeu prezint drepturile Sale cu privire la aceast func ie.
În chip ironic, aceast încoronare are loc lâng stejarul s dit în Sihem, unde Iosua a dat
poporului Cartea Legii lui Dumnezeu (Iosua 24,26).
Pildele lui Iotam – introducere la versetele 7-21
Prin parabolele sau pildele sale, Iotam vrea s explice, c domnia peste al ii înseamn
nimicirea binecuvânt rii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea s-o dea. Acolo unde oamenii
primesc ansa s st pâneasc , lucrurile esen iale sunt distruse: lucrarea i binecuvântarea din
partea Duhului Sfânt (prezentat prin m slin), bucuria (prezentat prin vi a de vie) i dreptatea
(prezentat prin smochin), toate daruri ale lui Dumnezeu. Rezultatul final al st pânirii se vede în
tufa de spini (cu ajutorul c rora locuitorii din Sucot au înv at o lec ie aspr ), care nu va da
na tere la nimic altceva, decât numai la dureri. Aici se arat unde duce conducerea omeneasc în
Casa lui Dumnezeu. Copacul este simbolul puterii conduc toare. Putem vedea aceasta, de
exemplu, i la Nebucadne ar (Daniel 4,20-22). La copaci este totdeauna vorba de aducerea
roadelor i de distrugerea roadelor, atunci când st pânirea omeneasc se extinde. Prin natura lor,
oamenii vor s fie condu i de cineva, în a c rui via se v d roade. Adev ratul duh al domniei
este duhul de slujire, a a cum se recunoa te clar din evanghelia dup Luca 22,27. Exercitarea
autorit ii în sensul de dominare are valoare mult mai mic decât slujirea roditoare.
În parabolele despre copaci, Iotam prezint pe fa caracterul lui Abimelec, precum i
comportarea incorect i necinstit a locuitorilor din Sihem fa de amintirea tat lui s u
Ghedeon. Vom vedea c istoria lui Iotam o putem aplica la conducerea persoanelor dar i la
supraaccentuarea unei anumite înv turi. inta pildei este, ca noi s recunoa tem conducerea
din partea lui Dumnezeu i s fim aten i, s nu ne punem într-o astfel de pozi ie, sau s ne l s m
confirma i de al ii, care vor s ne acorde un loc de cinste.
Unde i despre ce vorbe te Iotam – versetul 7
Când i s-a relatat lui Iotam, c Abimelec a fost rânduit ca împ rat, el nu- i pune mâinile în
olduri. El merge pe muntele Garizim, muntele binecuvânt rii (Deuteronom 27,12). Prin aceasta
el arat , c el caut binecuvântarea pentru popor. Pentru aceasta vrea s se lase folosit de
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Dumnezeu i în felul acesta s îndeplineasc misiunea, pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cine, ca i
Iotam, prin harul lui Dumnezeu a sc pat de judecat , acela poate fi o unealt potrivit pentru
binecuvântarea acelora care s-au îndep rtat de Dumnezeu. Iotam nu a vestit în mod simplu
judecata. Ceea ce poveste te el are un în eles adânc. El nu a vorbit enigmatic. Fiecare a în eles
bine, despre ce vorbea el. El prezint calea binecuvânt rii i las s se recunoasc care sunt
urm rile, dac nu se merge pe aceast cale. Cine ascult de el, deci cine recunoa te adev rul
cuvintelor sale i ac ioneaz corespunz tor, acela va g si un drum liber spre Dumnezeu i
totodat va fi ascultat de El. A a st solitarul acolo, care vrea s fie spre binecuvântarea
întregului popor. Pilda lui Iotam cuprinde taina, cum po i fi auzit de Dumnezeu.
M slinul – versetele 8-9
Primul copac care vorbe te este m slinul. El este simbolul energiei i ilumin rii, al puterii i
roadei Duhului Sfânt. Uleiul de m sline f cea ca sfe nicul s ard permanent în Locul Preasfânt,
a a c acolo era lumin (Exod 27,20). Citim de asemenea, c în Vechiul Testament profe ii i
împ ra ii au fost un i cu ulei. În Noul Testament credincio ii sunt v zu i ca preo i i împ ra i
(Apocalipsa 1,6) i ei sunt descri i ca aceia care au fost un i, nu literalmente cu ulei, ci cu Duhul
Sfânt (1 Ioan 2, 20,27). Deci uleiul este un simbol al Duhului Sfânt.
Deci când în via a unui om devine clar vizibil lucrarea Duhului Sfânt, este foarte probabil ca
el s fie rugat s preia conducerea. Într-o comunitate de credin se poate întâmpla ca lucrarea i
vorbirea Duhului Sfânt s fie a a de mult supraaccentuate, c prin aceasta ele î i pierd locul lor
adev rat. Atunci darurile Duhului devin etaloane pentru evaluarea vie ii spirituale a
credincio ilor. Cine are un anumit dar al Duhului, acela savureaz un respect mai înalt decât cel
ce nu are acel dar. Cine cerceteaz Biblia în privin a aceasta, acela va descoperi, c Duhul Sfânt
nu a venit ca s se prezinte pe Sine Însu i, ci El a venit, ca s glorifice pe Domnul Isus. Citim
aceasta în evanghelia dup Ioan 16,13-14, unde Domnul Isus vorbe te despre Duhul Sfânt:
»Când va veni Mângâietorul, Duhul Adev rului, are s v c l uzeasc în tot adev rul; c ci El
nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, i v va descoperi lucrurile viitoare. El M va
prosl vi, pentru c va lua din ce este al Meu, i v va descoperi.« Aceasta nu înl tur nimic din
slava i dumnezeirea Persoanei Duhului Sfânt. Întrebarea este, ce loc ocup Duhul Sfânt în
cadrul Dumnezeirii i ce face El pe p mânt. (În treac t fie remarcat: de aceea adresarea la Duhul
Sfânt i adorarea Lui prin cuvânt i cântare i rug ciune este nepotrivit ; pentru aceasta nu exist
în Biblie nici un singur argument.)
Ceea ce realmente în via a unui cre tin poate deveni vizibil, este roada Duhului, a a cum este
ea descris în epistola c tre Galateni 5,22. La cine se g se te aceast road , acela va fi foarte
curând rugat s preia conducerea. Va fi atunci r spunsul: „Eu sunt prea preocupat cu lucrurile lui
Dumnezeu, ca s preiau conducerea?” M slinul are de a face cu f g duin ele, date de Dumnezeu
poporului S u (Romani 11,16-24). Totodat El prezint pe credincio i, ca pe aceia care în toate
se bazeaz pe Dumnezeu (Psalmul 52,9).
Concluzionând putem spune, c „fratele m slin” este acela care se las c l uzit de Duhul Sfânt
i la care este vizibil roada Duhului. El este unul care ine seama de f g duin ele lui Dumnezeu
i în toate lucrurile se încrede în El. Dac în Adunarea local este un „frate m slin”, atunci lui i
se poate spune: „Vrem s te punem conduc tor, a a cum este în Bisericile din jurul nostru”. Este
de sperat, ca r spunsul lui s se asemene celui al m slinului, ca astfel el s poat i mai departe
aduce road spre gloria lui Dumnezeu.
Smochinul – versetele 10-11
Smochinul îl întâlnim în Biblie pentru prima dat în Geneza 3,7. Dup ce Adam i Eva au
p c tuit i au v zut c sunt goi, au vrut s - i acopere goliciunea cu frunze de smochin. Aceasta
este un indiciu, c smochinul vorbe te despre judecat . Adam i Eva î i confec ioneaz o
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învelitoare, ca s poat ap rea înaintea lui Dumnezeu. Dar aceast învelitoare nu este suficient .
Tot a a este cu toate faptele propriei neprih niri, prin care omul gânde te s fie pl cut înaintea
lui Dumnezeu. Aceasta este o neprih nire f r roade pentru Dumnezeu, sunt numai frunze, o
înf i are exterioar . Acela i lucru g sim în evanghelia dup Marcu 11,13-14. Domnului Isus Îi
este foame i vrea s m nânce dintr-un smochin. Dar acolo se g sesc numai frunze i nicio
road . Din cauza aceasta Domnul bleast m smochinul.
Smochinul este un simbol pentru Israel (vezi i Osea 9,1). Dumnezeu a venit în Hristos la
poporul S u, ca s caute road la el. El i-a dorit mult aceasta. Dar ce a g sit? Un popor care era
total st pânit de o neprih nire proprie, creat de el însu i. Dar niciodat ceea ce omul face prin
eforturile proprii nu-l va face pl cut înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Isus a fost dus la
cruce i omorât de acest popor, st pânit de o neprih nire proprie, s-a dovedit pe deplin c omul
este complet p c tos. Pe Dumnezeu Îl intereseaz roada neprih nirii, i nu o aparen de
neprih nire. Aceast road va deveni vizibil cu siguran , atunci când ea este urmarea unei
dragoste care se revars în cuno tin i orice pricepere i este tr it practic în via a de credin ,
cu privirea îndreptat spre venirea lui Hristos (vezi Filipeni 1,9-10). La cine se g se te aceasta,
acela este »umplut de roada neprih nirii, prin Isus Hristos, spre slava i lauda lui Dumnezeu«.
Smochinul vorbe te de road , dar i de vindecare. În Isaia 38,21 este vorba despre o turt de
smochine, care a fost pus pe r nile lui Ezechia. Prin aceasta el trebuia s fie vindecat.
Eu cred, c din toate acestea putem s înv m urm toarele: în Adunare, p storii i înv torii
au în mod deosebit o lucrare de hr nire i înviorare, de vindecare i sprijinire a m dularelor
poporului lui Dumnezeu. Lucrarea lor va avea scopul, ca roada neprih nirii în credincio i s
creasc i s înfloreasc , în a a fel ca Dumnezeu s-o poat savura. Ace ti „fra i smochini” trebuie
s fie aten i, ca s nu schimbe aceast lucrare cu pozi ia de st pânitori peste poporul lui
Dumnezeu. În aceasta este inclus i o aten ionare, i anume, experien a de credin practic nu
trebuie s primeasc o valoare prea mare. Acest pericol exist acolo unde în mod deosebit se
exagereaz cre tinismul practic, în timp ce se trece cu vederea înv tura biblic
corespunz toare. Atunci smochinul ajunge s pluteasc peste ceilal i copaci.
Vi a de vie – versetele 12-13
Urm torul copac este vi a de vie. Vi a de vie, respectiv vinul este în Biblie totdeauna un simbol
al bucuriei. Citim în versetul 13, unde se vorbe te despre vin, c el »învesele te pe Dumnezeu i
pe oameni«. Psalmul 104,15 confirm acest gând: »... vin, care învesele te inima omului«. Israel
este comparat în Isaia 5,1-7 cu o vie. Dumnezeu voia un popor, de care putea s se bucure. În
versetul 7 se spune foarte nimerit: »Via Domnului o tirilor este casa lui Israel, i b rba ii lui
Iuda sunt vi a pe care o iubea.« Din p cate a trebuit s urmeze urm toarea afirma ie: »El se
a tepta la judecat , i când colo, iat sânge v rsat! Se a tepta la dreptate, i când colo, iat
strig te de ap sare!« Israel nu I-a adus bucuria, la care El S-a a teptat i pentru care a f cut
totul. În Ioan 15, unde Domnul Isus este v zut ca adev rata vi , Domnul spune cum putem noi
s aducem road spre glorificarea i bucuria Tat lui. Pe scurt spus: ce spune Domnul Isus, se
bazeaz pe ascultare. Versetele 10 i 11 din Ioan 15 arat foarte frumos acest lucru: »Dac p zi i
poruncile Mele, ve i r mânea în dragostea Mea, dup cum i Eu am p zit poruncile Tat lui
Meu, i r mân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea s r mân în
voi, i bucuria voastr s fie deplin .«
În via a unui „cre tin-vi de vie” se vede ascultarea, care aduce bucurie pentru Tat l i pentru
el însu i. El vrea s fie ascult tor de Dumnezeu i nu vrea s schimbe bucuria, care i-a fost
d ruit , cu pozi ia de st pânitor peste poporul lui Dumnezeu. În întrunirile Adun rii s-ar putea ca
bucuria s fie foarte accentuat , de exemplu ca reac ie la triste ea adânc care a domnit din când
în când în strângerile laolalt . Aceast triste e nu este bun . Noi avem dreptul s ne bucur m de
tot ce ne-a dat Dumnezeu.
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Dar i aici este vorba de un echilibru: între con tien a a ceea ce suntem noi prin natura noastr
i c Domnul Isus a trebuit s sufere pentru aceasta, pe de o parte, i, pe de alt parte, marea
recuno tin i bucurie cu privire la ce a f cut Domnul Isus, precum i cu privire la rezultatele de
care avem parte. O accentuare prea mare a bucuriei dilueaz în practic adev rata bucurie,
f când din ea un sentiment „frumos” i se îndep rteaz tot mai mult de ceea ce bucur cu
adev rat inima lui Dumnezeu. i despre aceast ultim bucurie este vorba. Inima lui Dumnezeu
se bucur de tot ce noi Îi spunem despre Domnul Isus, despre lucrarea lui la cruce i despre
faptul, c El în toate a glorificat pe Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu se bucur de tot ce El vede
în via a noastr din Domnul Isus, din ascultarea i via a de d ruire a Fiului S u.
Spinii – versetele 14-15
Dup aceea vine la rând „adev ratul” st pânitor. Copacii, care au fost în c l torie, ca s ung
un împ rat peste ei (versetul 8), au apelat zadarnic la m slin, la smochin i la vi a de vie. i –
foarte ciudat – rezultatul nu este, c ei se întreab dac preten iile lor au fost corecte, ci ei r mân
pe drumul lor i nu se reîntorc la locul lor de ba tin , ca acolo s aduc roada lor. Ei au fost i au
r mas nemul umi i cu locul lor din p dure. Dac niciunul din candida ii adev ra i nu a fost gata
s devin împ rat, atunci cineva, la care ei nu s-au gândit, ar vrea s devin împ rat.
Citim ceva în versetul 14, despre care pân aici nu am citit, i anume, c rug mintea vine din
partea tuturor copacilor. Prin toate îndrum rile, dorin a dup un conduc tor se pare c a devenit
mai puternic . Ei trebuiau i voiau s aib pe cineva, care s domneasc peste ei. Acesta este un
punct ideal de plecare pentru un spin.
Un spin treze te amintiri vii aceluia care odat a venit în contact cu el. De la un spin ne putem
a tepta numai la dureri. Spinul nu spune nimic despre rod, ci vorbe te despre umbr (ca i cum
spinul ar putea oferi protec ie fa de soarele arz tor!) i foc. Cine se a eaz sub un spin poate s
aib parte numai de zgârieturi i dureri.
Spini sunt urmarea direct a p catului (vezi Geneza 3,17). Cine î i caut refugiul la mijloace
p c toase, ca s - i satisfac pl cerile, nu se poate a tepta la nimic altceva decât la dec dere. Tufa
de spini înf i eaz blestemul ca urmare a p catului, care ia na tere în omul care se preocup cu
sine însu i. Un compromis nu este posibil – ori supunere, ori moarte. Aceasta se va vedea în
restul acestui capitol. Cine vrea s fie cineva între fra i, dovede te numai c el este o tuf de
spini.
Interpretarea parabolelor – versetele 16-20
De pe în l imea sigur a muntelui Garizim, Iotam începe s t lm ceasc ascult torilor s i
parabola. Prin acustica dintre mun i, el este auzit bine de c tre to i. Ce spune el, trebuie s fac
impresie puternic asupra con tiin ei ascult torilor (versetul 16), care se aflau în vale, dedesubtul
lui. El le aduce aminte de favoarea de care au avut parte în trecut din partea lui Ghedeon
(versetul 17) i le aminte te de marea lor lips de recuno tin (versetul 18). Dup aceea
accentueaz rezultatul r zvr tirii lor (versetul 20). În expunerea sa, Iotam prezint clar diferen a
dintre Ghedeon i Abimelec. El descrie lipsa de valoare a lui Abimelec, pe care oamenii din
Sihem l-au acceptat de bun voie ca împ rat al lor, i îi învinov e te de atitudinea lor lipsit de
respect fa de casa tat lui s u, c ruia îi datorau foarte mult. O a a nedreptate de mare nu poate
r mâne nepedepsit . Ei vor mânca roadele faptelor lor. Leg mântul dintre Abimelec i cet enii
din Sihem se va sfâr i printr-o lupt , o nimicire reciproc . Iotam spune în versetul 20 ce se
în elege prin spini: Abimelec.
Atitudinea lui contrar tat lui s u se vede i din faptul c Ghedeon a respins împ r ia, a a cum
au f cut i copacii cei buni. Împ r ia lui Abimelec va însemna pieirea poporului i a lui însu i.
Acesta este un alt contrast fa de Ghedeon, despre care Iotam spune în versetul 17: »C ci tat l
meu s-a luptat pentru voi, i-a pus via a în primejdie.« Ghedeon i-a riscat via a; textual se spune
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» i-a lep dat via a«. Aceasta las s se recunoasc d ruirea deplin a lui Ghedeon pentru
eliberarea poporului lui Dumnezeu. În privin a aceasta se aseam n cu Domnul Isus, care nu
numai i-a riscat via a, ci a dat-o, ca s ne salveze. Abimelec se aseam n diavolului, care vine
s fure, s taie i s nimiceasc . În evanghelia dup Ioan 10 citim acest contrast. Domnul Isus
spune acolo: »Ho ul nu vine decât s fure, s junghie, i s pr p deasc . Eu am venit ca oile s
aib via , i s-o aib din bel ug.« În primul recunoa tem din nou pe Abimelec, în ultimul pe
Ghedeon.
Iotam fuge – versetul 21
Dup aceast vorbire scurt , dar bogat în con inut, Iotam fuge. Probabil c locuitorii din
Sihem au încercat s escaladeze muntele, ca s -l prind . El ajunge la Beer, ceea ce înseamn
„izvor”. O fântân este un loc bun de refugiu. Într-o fântân este ap proasp t ; acolo te po i
permanent înviora. Totodat ea constituie o protec ie fa de du man. Din fric fa de fra ii lui,
Iotam a r mas acolo.
i pentru noi exist un astfel de izvor de înviorare i de protec ie. Acest izvor este Cuvântul lui
Dumnezeu. Dac noi, ca i Iotam, am atras aten ia cu privire la lucrurile gre ite din poporul lui
Dumnezeu i din cauza aceasta am avut parte de du m nie, atunci ne g sim singura noastr
înviorare i siguran în Cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Numeri 21,16-18 este amintit de
asemenea numele Beer. Acolo nu întâlnim numai o persoan , ceea ce este un semn al timpului de
dec dere i necredincio ie general , ci acolo vedem tot poporul. Ce face poporul acolo? El cânt .
Aici avem un rezultat minunat al poposirii la izvor. Martorii credincio i se retrag la izvor, unde
este ap vie, i acolo cânt cânt ri de laud spre onoarea lui Dumnezeu i a Domnului Isus.
Dumnezeu începe s r spl teasc – versetele 22-25
Un proverb în elept spune: morile lui Dumnezeu macin încet, dar sigur. Câteodat se pare c
Dumnezeu nu Î i ine f g duin ele. i în 2 Petru 3,3-10 avem o astfel de situa ie. Domnul Isus a
spus, c El va veni în curând, i înc nu a venit. Dar ce sunt o mie de ani pentru Dumnezeul
ve nic? Dar în cazul lui Abimelec au trecut trei ani. Dar ce sunt trei ani pentru Dumnezeul
ve nic? El nu a uitat nicidecum, ce a spus prin Iotam. S-ar putea s treac foarte mult timp, dar
va veni timpul când Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini. El revine la p cat. Dup ce Abimelec
a domnit trei ani peste Sihem, Dumnezeu trimite un duh r u; acesta bate o pan de necredincio ie
între Abimelec i locuitorii din Sihem. (Dumnezeu se folose te deseori de un duh r u, ca s
ating inta dorit de El. G sim aceasta de exemplu în 1 Samuel 15,14 i 1 Împ ra i 22,19-23).
Cuvântul din versetul 22 tradus prin »st pânise«, se întâlne te în cartea Judec tori numai aici i
a fost probabil ales, ca s diferen ieze domnia egoist , rea, a lui Abimelec de domnia
judec torilor credincio i.
Judecata lui Dumnezeu vine în aceea i m sur asupra lui Ghedeon i asupra locuitorilor din
Sihem. Cum apreciaz Dumnezeu aceast chestiune? El las s vin judecata peste Abimelec, ca
uciga i al fra ilor lui, i peste locuitorii Sihemului ca vinova i împreun cu el. Dumnezeu nu
consider pe locuitorii Sihemului ca fiind mai pu in vinova i. Ei au sprijinit pe Abimelec.
Aceasta arat , cât de grav este înaintea lui Dumnezeu s sprijine ti pe cineva, care se ocup cu
lucruri gre ite, chiar i atunci când personal nu participi activ la aceste lucruri rele. Se pare c
Abimelec nu mai locuia în Sihem. Aceasta se vede probabil clar din faptul c el avea în Zebul un
loc iitor, sau un comandant (versetele 28,30), care îi reprezenta afacerile. El însu i î i atinsese
scopul i nu mai avea nevoie de locuitorii din Sihem. Consternarea lui personal , cu care el a
câ tigat simpatia lor la începutul acestui capitol, disp ruse. Locuitorii Sihemului i-au devenit
unul dup altul necredincio i. Un locuitor tr d tor din Sihem a relatat lui Abimelec despre
comportarea în el toare a cet ii. Este aproape un ir de tr d ri, minciuni i în el torii.
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Gaal – versetele 26-29
O nou f ptur apare acum în scen , al c rei nume este Gaal, acesta înseamn „dezgust,
repulsie”. El este fiul lui Ebed, al c rui nume înseamn „sclavie, slujire”. El se folose te cu
iscusin de lipsa de putere care s-a ivit i se bazeaz pe sentimentele de repulsie, pe care
locuitorii din Sihem le aveau fa de Abimelec. El m re te i mai mult pr pastia care era între
cele dou partide. Ocazia potrivit , de care se folose te, a fost s rb toarea recoltei, când to i erau
foarte bine dispu i i astfel u or de influen at. El apeleaz la sentimentele lor na ionale.
Abimelec a apelat la leg turile lor de familie, dar Gaal se refer la înainta ii lor de demult. El le
arat r d cinile lor comune. Se pare c aceasta a fost pe placul locuitorilor din Sihem. În felul
acesta el sam n s mâm a nemul umirii fa de actualul împ rat i cu aceast ocazie observ cât
de u or cuvintele sale dau na tere la o cotitur în popor. Tactica lui pare s aib succes.
Dup aceste ac iuni preg tite, el apuc puterea i face pe grozavul, ca fiind conduc torul cel
mai bun. Absalom va urm ri mai târziu aceea i strategie, ca în defavoarea lui David s ob in
favoarea din partea poporului (2 Samuel 15,1-6). El batjocore te pe Abimelec i supu ii lui de
odinioar se îndreapt acum împotriva lui. A a de simplu este s schimbi favoarea poporului. Un
conduc tor firesc (carnal) este schimbat cu altul. Dar Gaal oferea cel pu in o vorbire frumoas .
Vedem aceasta în continuarea istoriei.
Zebul – versetele 30-33
A a cum este în cazul tuturor planurilor întocmite cu în elepciune, i care slujesc propriilor
interese, g sim i aici elemente, de care nu s-a inut seama. Gaal s-a în elat cu privire la Zebul.
Acesta a r mas credincios lui Abimelec. El trimite un mesaj lui Abimelec, care totodat con ine
un plan, ca s -l alunge cât mai degrab . El este un om cu pregnant sim milit resc. Dac
Abimelec vine imediat, el poate s -l surprind pe Gaal. El nu ar mai fi avut timp s adune pe
locuitorii Sihemului într-o o tire ordonat . În afar de aceasta Zebul recomand s întind o
capcan . Pe lâng aceasta las pe seama lui Abimelec, s ac ioneze dup cum impune situa ia.
Împotrivirea este înfrânt - versetele 34-49
Abimelec urmeaz sfatul lui Zebul i se folose te de tactica tat lui s u Ghedeon: ac ioneaz
noaptea i î i împarte o tirea pe grupe. Când Gaal iese pe poarta cet ii, el vede armata lui
Abimelec coborând de pe munte. Zebul spune, c este vorba de o halucina ie. Când Gaal nu s-a
l sat p c lit, Zebul l-a provocat; el trebuie s arate c nu este numai unul care roste te vorbe
mari, ci este unul, care are curaj s lupte. Locuitorii din Sihem sunt spectatori la aceast lupt . Ei
nu au trecut înc cu adev rat de partea lui Gaal. Gaal este învins i Zebul î i vede ansa s se
debaraseze de Gaal, a a c î i p streaz autoritatea asupra Sihemului. Aceasta nu înseamn c el
va aduce din nou Sihemul sub domnia lui Abimelec. În elegerea dintre Abimelec i Sihem s-a
distrus complet. Dup ce Gaal a fost b tut, Abimelec vrea s supun din nou cetatea r zvr tit .
El vrea s se r zbune pentru lipsa lor de credincio ie fa de el. R nit în mândria personal , se
ridic împotriva locuitorilor cet ii, atunci când ace tia erau la lucru pe câmp. Mândria r nit
înso it de îngâmfare a fost totdeauna i în comunit ile cre tine cauza multor certuri cu multe
jertfe.
Abimelec nu las s creasc iarba peste aceasta. În timp ce locuitorii din Sihem sunt la lucru pe
câmp, el ocup cetatea cu o trup , iar alte dou cete s-au n pustit asupra oamenilor de pe câmp.
Cine a c zut în mâinile lui nu scap de mânia lui, iar cetatea o distruge. O presar cu sare, ceea
ce simbolizeaz o pustiire total i lips permanent de fertilitate (Deuteronom 29,23; Psalmul
107,34). Sihemul va fi reconstruit abia dup dou sute de ani (1 Împ ra i 12,25).
Dorin a de r zbunare i setea de sânge a neîndur torului Abimelec se îndreapt împotriva
aproximativ 1000 de b rba i i femei care r m seser din Sihem, i care î i g siser refugiu în
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subsolul boltit al templului dumnezeului Berit. Probabil c s-au gândit, c idolul lor le va oferi
protec ie. Dar s-au în elat. Abimelec d ordin trupelor sale s fac ce face el (versetul 48), exact
a a cum a f cut tat l s u în capitolul 7,17. De fapt modelul lui Ghedeon era bun, al lui Abimelec
era r u. Un model bun este urmat de bine, dar un model r u d na tere la r u. Abimelec merge în
fruntea o tirii sale la lupt , urm rind exclusiv interese proprii, cu pre ul concet enilor lui, i din
aceast cauz lupt împotriva c rnii i oaselor lui, a a cum s-a exprimat el în versetul 2 al acestui
capitol. Dar toate acestea nu mai folosesc la nimic. Cu voalul dorin ei de r zbunare înaintea
ochilor a dat foc oamenilor din cet uie. Prima parte din profe ia lui Iotam s-a împlinit (vezi
versetul 20a).
Sfâr itul lui Abimelec – versetele 50-57
Împlinirea celei de-a doua p r i a profe iei lui Iotam (vezi versetul 20b) nu se las mult
a teptat . În foamea lui lacom dup putere, Abimelec merge mai departe la Tebe , o cetate care
se pare c st tea de asemenea sub administra ia lui, dar care era r zvr tit . Ca i Sihem, Tebe
avea o cl dire, care slujea ca loc de refugiu pentru locuitorii ei, i anume un turn. Deoarece în
Sihem s-a dovedit a fi cu succes aprinderea cet uii, Abimelec vrea s fac i aici la fel, ca s
pedepseasc pe locuitori pentru necredincio ia lor fa de el. Dar acum sosise timpul lui
Dumnezeu, s r spl teasc lui Abimelec r ul pe care îl f cuse. Dumnezeu folose te o femeie, ca
s - i exercite judecata. Am v zut aceasta deja mai înainte în capitolul 4, unde Iael a b tut pe
du man.
Pân în moarte Abimelec se gânde te la onoarea sa. Nu este nici un gând de c in cu privire la
via a sa i cu privire la r ul pe care l-a f cut. El nu vrea s intre în istorie ca unul care a fost ucis
de o femeie. Dar se str duie te în zadar. Nu omul scrie istoria, ci Dumnezeu. În 2 Samuel 11,21
Ioab aduce aminte lui David de aceast istorie, care aminte te de moartea lui Abimelec printr-o
femeie. Dup moartea lui Abimelec fiecare se duce la locul lui. Domnia sever a lui Abimelec
dornic de putere nu a mai avut nicio influen asupra lor.
Ultimele versete dovedesc adev rul din Galateni 6,7-8: »Nu v în ela i: „Dumnezeu nu Se las
s fie batjocorit.” Ce sam n omul, aceea va i secera. Cine sam n în firea lui p mânteasc
(ca Abimelec i locuitorii din Sihem), va secera din firea p mânteasc putrezirea.« Este o
aten ionare care se adreseaz fiec ruia dintre noi.
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