S biruie ti ... dar cum?
Harul lui Dumnezeu pentru lume
Avem privilegiul s mergem pe urmele pa ilor lui Isus, ale Domnului i Înv torului nostru,
ca s le aducem celor care se g sesc sub puterea diavolului ceea ce îi elibereaz pe deplin. „Se
poate lua prada de la cel tare? i vor fi elibera i cei care sunt pe drept captivi?“ întreba Isaia în
capitolul 49, versetul 24. tim r spunsul. Fiul lui Dumnezeu posed putere eliberatoare; fiecare
suflet mântuit reprezint o p rticic de ar care a fost smuls de sub st pânirea diavolului i care
a fost ad ugat Împ r iei Domnului. Cât de minunat este s vezi steagul întunecat al diavolului
dat jos i aruncat, s vezi c Domnul a intrat solemn i a luat în posesie ceea ce era al Lui i c El
folose te aceast nou parte de ar , ca de aici s ob in noi victorii!
Aceasta este lucrarea Domnului, îns Lui îi place s o dea în mâinile acelora pe care i-a
eliberat, pentru c citim: „Cum vor auzi f r cineva care s predice?“ (Romani 10.14). „Ei au
vorbit astfel încât a crezut o mare mul ime“ (Faptele Apostolilor 14.1). „Cel care-l întoarce pe un
p c tos de la r t cirea c ii lui va mântui un suflet din moarte i va acoperi o mul ime de p cate“
(Iacov 5.20).
Îns lupta nu este u oar , iar diavolul va ap ra orice palm de p mânt a teritoriului s u. Când
am în eles c avem de-a face cu puterea sa, atunci ne vom întoarce de la puterea i în elepciunea
noastr închipuit spre Domnul. S fim plini de dorin a de a vesti vestea bun , îns tot a a de
st ruitor s c ut m locul unde se g se te adev rata putere i în elepciune, prezen a Domnului, i
s experiment m c numai în dependen de El drumul conduce spre victorie!
„Încolo, fra ilor, înt ri i-v în Domnul i în puterea t riei Lui. Îmbr ca i toat arm tura lui
Dumnezeu, ca s pute i sta împotriva uneltirilor diavolului: pentru c lupta noastr nu este
împotriva sângelui i a c rnii, ci împotriva st pânirilor, împotriva autorit ilor, împotriva
st pânitorilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale r ut ii din locurile
cere ti. De aceea lua i toat arm tura lui Dumnezeu, ca s v pute i împotrivi în ziua cea rea i s
r mâne i în picioare, dup ce ve i fi biruit toate. Sta i deci tari, având mijlocul încins cu adev rul,
fiind îmbr ca i cu plato a drept ii, având picioarele înc l ate cu râvna Evangheliei p cii, peste
toate acestea lua i scutul credin ei, cu care ve i putea stinge toate s ge ile arz toare ale celui r u.
Lua i i coiful mântuirii i sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-v în orice
timp în Duh, prin orice rug ciune i cerere, i veghind la aceasta cu toat st ruin a i cu rug ciune
pentru to i sfin ii, i pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura s mi se dea cuvânt, ca s fac
cunoscut cu îndr zneal taina Evangheliei“ (Efeseni 6.10-19).
Evanghelia harului lui Dumnezeu neteze te drumul pentru ceea ce vine dup aceea; cu privire
la aceast int , credincio ii sunt îndemna i s lupte i s se roage; rezultatul final al Evangheliei
vestite va fi triumful lui Dumnezeu i nimicirea deplin a du manului. „Blestema i pe Meroza!“
Sunt unii care cred c pot „s r mân neutri“, c a fi cre tin nu are nimic a face cu aceast lupt .
Ace tia trebuie s ia aminte la cuvintele: „Blestema i pe Meroza! a zis Îngerul Domnului,
blestema i, blestema i pe locuitorii lui; c ci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului
printre oamenii viteji“ (Judec tori 5.23). De ce a r mas Ruben în arcul stânei, în timp ce lupta era
în toi? De ce iubesc ast zi credincio ii confortul i luxul i r mân în siguran a arcurilor stânei, în
timp ce Evanghelia minunat a lui Dumnezeu este purtat în afar i se opune întregii puteri i
viclenii a diavolului? Acolo unde domne te o astfel de indiferen , iretenia diavolului a avut
succes, iar el a cucerit teren. Domnul s ne d ruiasc har, ca s ne uit m pe noi în ine i s lupt m
mai departe! El ne conduce prin lumina în elepciunii Sale i prin lucrarea harului S u pân la
ivirea zorilor; atunci to i du manii Lui vor fi nimici i, iar cei care Îl iubesc vor fi ca soarele când
se arat în puterea lui (Judec tori 5.31).
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Biruim diavolul fiind gata s ne jertfim
Când diavolul nu reu e te s trezeasc în noi îndoial fa de dragostea i bun tatea lui
Dumnezeu sau s ne împiedice de a face bine altora, atunci se va str dui s ne biruiasc f cândune s avem o p rere înalt despre noi în ine – eul devine num rul unu în locul lui Dumnezeu.
În gr dina Eden, aceasta a fost prima dovad pentru abaterea de la Dumnezeu. Eva s-a gândit
la sine; când a întins mâna ca s ia din rodul pomului, a dovedit c a început s iubeasc EUL mai
mult decât pe Dumnezeu. Începând cu acea zi trist , totdeauna a fost a a în natura omului. La
aceasta a f cut diavolul aluzie când a stat înaintea lui Dumnezeu i a spus: „Piele pentru piele! Da,
omul va da tot ce are pentru via a lui. Dar întinde- i mâna i atinge-Te de osul lui i de carnea lui
i vezi dac nu Te va blestema în fa “ (Iov 2.4-5). Diavolul a în eles foarte bine caracterul c derii
în p cat. El a tiut cât de egocentrici sunt oamenii; ei ar fi jertfit totul, chiar i pe Dumnezeul lor,
ca s se salveze pe sine.
Domnul Isus, Modelul i Conduc torul nostru, a fost cu totul altfel. El a jertfit de bun voie
toate, chiar i via a Sa. Când a fost ispitit de diavolul ca s -i fie mil de Sine i s se retrag de la
cruce, El a r mas pe drumul binecuvântat al d ruirii depline lui Dumnezeu. El L-a iubit pe
Domnul Dumnezeul S u cu tot sufletul i cu toat puterea Sa i a r spuns acelei mari ispite cu
cuvintele: „Paharul pe care Mi L-a dat Tat l, s nu-l beau?“ (Ioan 18.11).
Sfin ii lui Dumnezeu au victoria prin El, iar du manul va fi c lcat în picioarele lor. Caracterul
acestei victorii ne este prezentat clar în Apocalipsa 12.10-11: „ i am auzit în cer un glas puternic
spunând: Acum a venit mântuirea i puterea i împ r ia Dumnezeului nostru i st pânirea
Hristosului S u; pentru c acuzatorul fra ilor no tri, care zi i noapte îi acuza înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului i prin cuvântul
m rturisirii lor i nu i-au iubit via a chiar pân la moarte“. Aici avem victoria asupra diavolului,
c ci ne sunt prezenta i cei care, cu toate ireteniile i multele sale ispite, au iubit mai mult pe
Dumnezeu decât pe ei în i i i i-au dat de bun voie via a din pricina m rturiei Lui. Dumnezeu a
însemnat pentru ei mai mult chiar decât via a. Acesta este triumful lui Dumnezeu asupra
diavolului în inimile alor S i. Ei Îl iubesc pe Dumnezeu; acesta este rezultatul dragostei Sale fa
de ei, care s-a descoperit în sângele Mielului. Acest sânge este pentru noi semnul de net g duit al
unei iubiri care biruie orice du man, al unei iubiri care nu a putut fi stins nici de apele cele mari
ale mor ii. Aceast dragoste triumf în fiecare credincios i cople e te în a a fel inima, încât ea
înseamn totul pentru el, împreun cu adev rul i realitatea lui Dumnezeu, care este izvorul
acestei dragoste; toate celelalte sunt f r importan pentru el. A a a fost în cazul martirilor, care
în mijlocul fl c rilor, pe stâlpul de tortur puteau s intoneze cânt ri de biruin , i a a va fi
întotdeauna acolo unde biruie dragostea lui Dumnezeu.
Care este îns pozi ia noastr fa de aceast dragoste? În zilele noastre nu trebuie s suferim
neap rat ca martiri din pricina lui Hristos; totu i avem privilegiul s dovedim în fiecare zi c Îl
iubim pe El mai mult decât pe noi în ine. Nu const secretul adev ratei ucenicii tocmai în
aceasta? Nu g sim tocmai aceasta exprimat în cuvintele Domnului? „Dac vine cineva la Mine i
nu- i ur te tat l, i mama, i so ia, i copiii, i fra ii, i surorile, ba chiar propria sa via , nu poate
fi ucenicul Meu; i oricine nu- i poart crucea i vine dup Mine, nu poate fi ucenicul Meu“ (Luca
14.26-27).
„Oricine vrea s vin dup Mine, s se lepede de sine însu i i s - i ia crucea i s M urmeze.
Pentru c oricine va vrea s - i salveze via a, i-o va pierde; dar oricine î i va pierde via a pentru
Mine i pentru Evanghelie, i-o va salva“ (Marcu 8.34-35). Aceast lucrare nu se bazeaz pe o
lep dare de sine par ial , ci înseamn lep dare total a eului sau, cu alte cuvinte, o jertfire
permanent de sine, c ci aceasta înseamn s por i crucea; comportându-ne astfel – pierzându-ne
via a – p im pe urmele Unuia care a fost totdeauna victorios.
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Dac mergem pe acest drum, suntem biruitori prin El. „Ce înseamn a fi mai mult decât
biruitor?“ a întrebat odat cineva, iar r spunsul a fost: „S omori ase oameni i s fii gata s
omori i pe al aptelea.“ A fost acesta r spunsul corect? NU! Ci tocmai contrariul: s fii omorât de
ase ori i apoi s fii gata s te la i omorât i a aptea oar . „Pentru Tine suntem da i mor ii (nu:
omorâm) toat ziua“ (Romani 8.36).
Dac suntem gata s ne jertfim în felul acesta din pricina Sa, avem victoria, iar Dumnezeu este
prosl vit în noi.
S observ m ce st scris înainte i dup versetul citat, iar atunci vom în elege secretul acestei
victorii i vom vedea cum este posibil s ne bucur m i în suferin e, noi fiind din fire înclina i spre
noi în ine. „Cine ne va desp r i pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare sau
persecu ie sau foamete sau lips de îmbr c minte sau primejdie sau sabie?“ (versetul 35). Nici
una din aceste suferin e trupe ti nu poate s ne despart de dragostea Sa, cu toate c sufletul
nostru poate s piard con tien a acestui fapt. Atunci suntem doborâ i i înclin m s murmur m în
încerc rile noastre; prin aceasta, diavolul câ tig . Dac îns inimile noastre sunt îndreptate spre
Domnul, Marele nostru Ap r tor, i suntem dependen i de El, atunci încercarea nu va putea decât
s ne aduc mai aproape de El, iar noi vom putea s ne bucur m din nou de dragostea, care este
mai mare decât orice încercare. Atunci vom putea s ne l ud m în încerc rile noastre; atunci
lacrimile întrist rii vor deveni ca pietrele pre ioase i vom fi mul umi i i ferici i pe c ile lui
Dumnezeu fa de noi. Atunci vom fi adev ra i biruitori.
Urmeaz constatarea care produce bucurie: „Pentru c sunt convins c nici moarte, nici via ,
nici îngeri, nici st pâniri, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici în l ime, nici
adâncime, nici o alt creatur nu va putea s ne despart de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru“ (versetele 38-39). Dac mai întâi au fost suferin ele trupe ti, în care
am avut nevoie de dragostea lui Hristos ca ajutor, aici sunt du manii spirituali, iar împotriva
acestora merge Însu i Dumnezeu. Ei nu pot s ne despart de dragostea Sa, c ci dragostea Sa este
mai mare i mai puternic decât toate. Toat puterea acestor lucruri spirituale este mobilizat , ca
s ne despart de dragostea lui Dumnezeu i s ne in în robie, îns crucea lui Hristos a nimicit
domnia lor, iar, pe baza mor ii Sale pre ioase, dragostea lui Dumnezeu ne-a pus în siguran fa
de toate acestea. Aceasta este o realitate minunat , de aceea nu trebuie s ne temem. Fie ca lumina
acestei incomparabile dragoste s umple i s mi te inimile noastre în a a fel, încât s fim gata s
fim omorâ i toat ziua din pricina lui Hristos, iar în felul acesta s fim biruitori prin Acela care nea iubit!

S biruim lucrurile p mânte ti
Madian: tabloul lucrurilor p mânte ti
„ i fiii lui Israel au f cut ce era r u înaintea Domnului; i Domnul i-a dat în mâna lui Madian,
timp de apte ani. Mâna lui Madian a fost puternic împotriva lui Israel. Din cauza lui Madian, fiii
lui Israel fugeau în v g unile mun ilor, în pe teri i pe stânci înt rite. Dup ce Israel sem na,
Madian se suia cu Amalec i cu fiii R s ritului i porneau împotriva lor. T b rau în fa a lor,
distrugeau roadele rii pân spre Gaza i nu l sau în Israel nici hran , nici oi, nici boi, nici
m gari. C ci se suia împreun cu turmele i corturile lor, soseau ca o mul ime de l custe, erau f r
num r, ei i c milele lor, i veneau în ar ca s-o distrug . Israel a ajuns foarte sec tuit din cauza
lui Madian i fiii lui Israel au strigat c tre Domnul. Când fiii lui Israel au strigat c tre Domnul din
cauza lui Madian, Domnul a trimis fiilor lui Israel un proroc care le-a zis: «A a vorbe te Domnul,
Dumnezeul lui Israel: Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. V-am sc pat din
mâna egiptenilor i din mâna tuturor celor ce v ap sau; i-am izgonit dinaintea voastr i v-am dat
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vou ara lor i v-am zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; s nu v teme i de dumnezeii
amori ilor, în a c ror ar locui i. Dar voi n-a i ascultat glasul Meu.» Apoi Îngerul Domnului a
venit i S-a a ezat sub stejarul lui Ofra, care era a lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul
s u, b tea grâu în teasc, ca s -l ascund de madiani i. Îngerul Domnului i s-a ar tat i i-a zis:
«Domnul este cu tine, r zboinic viteaz.» i Ghedeon i-a zis: «Ah, Domnul meu, dac Domnul este
cu noi, pentru ce ni se întâmpl toate aceste lucruri? i unde sunt toate minunile Lui pe care ni le
istorisesc p rin ii no tri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne-a
p r sit i ne-a dat în mâinile lui Madian.» i Domnul S-a uitat la el i i-a zis: «Du-te cu puterea
aceasta pe care o ai i vei sc pa pe Israel din mâna lui Madian: oare nu te trimit Eu?» Ghedeon i-a
zis: «Ah, Domnul meu, cu ce s scap pe Israel? Iat c familia mea este cea mai s rac din
Manase i eu sunt cel mai mic din casa tat lui meu.» i Domnul i-a zis: «Eu voi fi negre it cu tine
i vei bate pe Madian ca pe un singur om»“ (Judec tori 6.1-16).
Madiani ii sunt o imagine a lucrurilor p mânte ti. Ei au r pit israeli ilor bucuria mo tenirii
primite de la Dumnezeu, a a c nevoia i suferin a au intrat în via a lor. Este tocmai ceea ce
lucreaz lucrurile p mânte ti în via a unui credincios, când acestea pun st pânire pe el.
Lucrurile acestui p mânt nu sunt neap rat rele i p c toase. Sunt lucruri, care la locul lor, sunt
bune i corecte i, în anumite împrejur ri, pot fi v zute ca expresia binecuvânt rilor temporale ale
lui Dumnezeu. Când îns acestea devin scopul vie ii noastre, dau la o parte lucrurile cere ti, i
drept urmare, în via a noastr va fi întuneric, cântecul de laud va disp rea de pe buzele noastre i
fericirea l untric va înceta.
Grijile, bog ia, pl cerile i celelalte nevoi ale vie ii, toate se num r printre lucrurile
p mânte ti i stau în leg tur cu frumosul i urâtul, cu bucuria i suferin a, cu fericirea i
nefericirea vie ii noastre. Ele se întâlnesc în cercul familial, social i de afaceri, i dac le reu e te
s ne ia în st pânire, atunci s mân a Cuvântului este sufocat în inim i nu mai rode te. Domnul
spune foarte clar în Evanghelia dup Luca 8.14: „S mân a c zut între spini sunt aceia care, dup
ce au auzit cuvântul, î i v d de drum i-l las s fie în bu it de grijile, bog iile i pl cerile vie ii
i nu aduc rod care s ajung la coacere.“ – „S nu c uta i ce ve i mânca sau ce ve i bea i s nu v
fr mânta i mintea (not : s nu vrei s faci toate lucrurile posibile) ... C uta i mai întâi Împ r ia lui
Dumnezeu i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra“ (Luca 12.29, 31).
Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu i a c ror aten ie este îndreptat numai spre prezent na iunile lumii - caut lucrurile p mânte ti (Luca 12.30). Îns a a cum vulturul î i desface aripile,
se ridic deasupra p mântului i se scald în lumina curat a soarelui, tot a a cre tinul are dreptul
i aptitudinea s se ridice deasupra lucrurilor p mânte ti, ca s savureze comorile minunate ale
Împ r iei, unde Hristos are în toate întâietatea. Dac el îns se cufund în cele p mânte ti, nu
este nici rod pentru Dumnezeu i nici lumin pentru al ii, c ci aceste dou lucruri, potrivit
cuvintelor Domnului (Luca 8.15, 16), depind una de alta.
Lucrurile p mânte ti sunt totdeauna opozi ia celor cere ti, i între ele este o permanent
rivalitate. Lucrurile cere ti apar in credincio ilor, îns lucrurile p mântului le solicit aten ia i vor
s le r peasc ceea ce este partea lor adev rat . De aceea este foarte important aten ionarea:
„Dac a i fost învia i împreun cu Hristos, c uta i lucrurile de sus, ... nu cele de pe p mânt“
(Coloseni 3.1, 2).
Starea celor care caut lucrurile p mânte ti este foarte grav , în mod deosebit atunci când este
vorba de credincio i, despre care apostolul trebuia s scrie: „C ci de multe ori v-am spus i v mai
spun i acum, plângând: sunt mul i care se poart ca vr jma i ai crucii lui Hristos. ...se gândesc la
lucrurile p mânte ti. Dar cet enia noastr este în ceruri“ (Filipeni 3.18-20).
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Cum tratau madiani ii pe Israel
„T b rau în fa a lor, distrugeau roadele rii ... nu l sau în Israel nici hran , ...Israel a ajuns
foarte sec tuit din cauza lui Madian“ (Judec tori 6.4-6).
Madiani ii au câ tigat suprema ia asupra lui Israel i de aceea copiii lui Israel s-au îndreptat
spre v g unile mun ilor, în pe teri i pe stânci înt rite (Judec tori 6.2). Pe scurt spus, ei s-au
ascuns în p mânt. Dumnezeu îi adusese în acea ar ca s fie o m rturie pentru El i, dac ar fi
r mas pe c ile Lui, lumina lor nu ar fi încetat s str luceasc , iar celelalte na iuni ar fi recunoscut
cât de bine este s ai ca Dumnezeu pe Dumnezeul lui Israel. Copiii lui Israel îns n-au fost o
m rturie pentru Dumnezeu atâta timp cât s-au ascuns în v g unile mun ilor i în pe terile
p mântului; i ast zi nu este nici o lumin pentru Dumnezeu la cei din poporul S u care se g sesc
sub st pânirea lucrurilor p mânte ti; lumina lor este ascuns , în timp ce ei ar trebui s fie v zu i
de to i ca unii care sunt pu i în sfe nic. Dumnezeu a adus pe copiii lui Israel în acea ar ca s o
savureze; ei au g sit înaintea lor o ar în care curgea lapte i miere - o ar a bucuriei i a fericirii
-, unde grâul ajungea la coacere i vitele p unau pe în l imi roditoare. Când îns madiani ii au
p truns în acea ar i s-au a ezat acolo, poporul a pierdut toate acestea, c ci ei erau ca l custele
care devorau tot ce era verde, iar Israel a fost sec tuit i i-au fost r pite toate binecuvânt rile care
i-au fost date de Dumnezeu.
Se afl vreunul din cititori într-o astfel de situa ie? Probabil ai permis lucrurilor acestui p mânt
s ia în st pânire gândurile i inima ta, i ele au p truns în num r mare în ar i s-au n pustit
asupra a ceea ce era mai frumos i mai bun. Prive ti acum înapoi la timpul când lucrurile cere ti
erau bucuria i fericirea sufletului t u, îns acum gustul acestora a disp rut, ac iunea Duhului
Sfânt a fost în bu it i sufletul t u a fost complet epuizat. Nu mai este timp pentru a avea p rt ie
cu Domnul, c ci madiani ii „se suiau împreun cu turmele i corturile lor, soseau ca o mul ime de
l custe; ... i veneau în ar ca s-o distrug “ (Judec tori 6.5).
Ce pagub i ce durere, c aceasta este situa ia a mii de cre tini, care odinioar aduceau road
i care n-au fost birui i printr-un p cat grosolan sau prin asem narea cu lumea, ci prin „lucrurile
acestui p mânt“!
„Trebuie totu i s îngrije ti de familie, de afaceri i de lucrurile vie ii acesteia“, spun ei i drept
urmare interesele Domnului, care de fapt sunt adev rata i importanta parte a poporului lui
Dumnezeu, sunt neglijate i rezultatul întreit al acestui fapt este vizibil:
- nici un rod pentru Dumnezeu
- nici o lumin pentru al ii
- nici o hran pentru sine însu i.

Primul pas spre eliberare
În necazul s u, Israel a strigat c tre Domnul, iar cu acest strig t în nevoie a fost f cut primul
pas spre o schimbare înspre bine. Copiii lui Israel trebuiau adu i la recunoa terea faptului c , dac
Dumnezeu nu-i va ajuta, nu mai este nici o n dejde pentru ei. Aceasta este o lec ie important , pe
care trebuie s o înve e fiecare. Orice eliberare trebuie s vin de la Dumnezeu - osteneala noastr
este zadarnic . Toate eforturile de a ne elibera de sub jugul ap s tor al lucrurilor p mânte ti sunt
zadarnice. Abia atunci când mijloacele noastre au fost epuizate, ne g sim în situa ia în care
binecuvântarea poate curge spre noi. Sfâr itul posibilit ilor noastre este începutul posibilit ilor i
mijloacelor nelimitate ale lui Dumnezeu. Când suntem la cap tul puterilor, putem s strig m spre
Domnul. El este neschimb tor; propriile noastre c i aduc întotdeauna asupra noastr necaz i
suferin , a a cum israeli ii au fost nevoi i s sufere din cauza propriei lor neascult ri (Judec tori
6.10).
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Ca r spuns la strig tul lor dup ajutor, Dumnezeu le-a trimis un eliberator, despre care ne este
dat o descriere foarte interesant i plin de înv minte. Sunt unele puncte care ies foarte clar în
eviden în fiin a i în comportarea sa, i pe care dorim s le privim cu aten ie:
1) El era în stare s pun în siguran pentru sine ceva din produsele rii, care îi fuseser r pite
poporului Israel.
2) El era foarte îngrijorat din cauza st rii poporului lui Dumnezeu.
3) Nu avea o p rere înalt despre sine.
4) Evenimentele principale pe drumul s u spre victorie au avut loc noaptea sau în ascuns.
1) Ghedeon ne este prezentat tocmai în momentul când b tea grâul în teasc într-un loc secret
pentru a-l ascunde de madiani i. Acest grâu apar inea poporului, c ci el era produsul rii, pe care
Dumnezeu le-o d duse lor; pentru noi, grâul este o imagine despre Hristos. Lui Israel i se r pise
mijlocul de subzisten , îns Ghedeon a putut totu i s pun ceva în siguran dinaintea r pitorilor.
Acest grâu era foarte pre ios pentru el; de aceea nu a permis s îi fie r pit. Unui astfel de b rbat,
Domnul Însu i putea s i se descopere i s -l numeasc viteaz, pentru c acesta începuse s
p easc pe drumul victoriei.
Este Hristos pre ios pentru noi i suntem obi nui i s ne retragem într-un loc „ascuns“, departe
de influen ele i grijile vie ii zilnice, ca s ne hr nim din El i lucrurile Lui, care sunt de fapt
partea noastr ? Sau trebuie s recunoa tem c nu avem timp pentru lucrurile Lui i c de
diminea a pân seara suntem preocupa i cu obliga iile zilnice? Atunci în mod sigur ne g sim sub
jugul amar al du manilor sufletului nostru: lucrurile p mânte ti.
Trebuie s ne lu m timp, ca în lini te s ne hr nim cu Hristos. Curând vom observa cât de bine
face acest lucru! Zilele devin mai frumoase, poverile mai u oare, starea noastr de iritare i
expresia încordat a fe ei noastre dispar. Când vom începe, sub ocrotirea prezen ei lui Dumnezeu,
„s treier m“ adev ratul gr unte, se va ivi o nou epoc . Ar trebui s veghem foarte aten i asupra
acestor momente, c ci, dac permitem, lucrurile p mânte ti vor p trunde f r ezitare în cele mai
sfinte ore.
În timp ce Ghedeon b tea grâul, i s-a ar tat Îngerul Domnului cu în tiin area: „Domnul este cu
tine, r zboinic viteaz“. Cel care a inut cu t rie ceea ce a dat Dumnezeu, a putut s fie numit a a;
Domnul a fost cu el, i drept urmare a putut s fie tare i curajos.
2) Ghedeon se gândea la starea rii. Zilele nu mai erau ca odinioar , iar el suferea din aceast
cauz . Se p rea c Domnul i-ar fi p r sit poporul, iar aceasta îl ap sa foarte mult. Avea întradev r grâu pentru el, îns acest lucru nu-l satisf cea, nu era mul umit c doar el poseda ceva;
starea de plâns a mo tenirii lui Dumnezeu nu putea s -i fie indiferent . Domnul a privit la el cu
deplin satisfac ie i i-a zis: „Mergi cu aceast putere a ta i vei salva pe Israel din mâna lui
Madian. Nu te-am trimis Eu?“
Cel care aduce necazul înaintea lui Dumnezeu, simte cât s r cie este în sufletele multora din
poporul lui Dumnezeu i cât de pu in sunt cunoscute i pre uite lucrurile minunate ale lui Hristos.
Când sim i a a ceva, nu po i s fii mul umit s - i m nânci singur partea ta. Niciodat ! Aceasta ar
fi dovada clar a faptului c inima nu se g se te în p rt ie cu Dumnezeu. Noi nu putem s ne
desp r im l untric de restul turmei lui Dumnezeu; s r cia i paguba ei este i a noastr .
Ghedeon nu voia s se despart de restul poporului lui Dumnezeu. Atunci când Îngerul a spus:
„Domnul este cu tine...“, el a r spuns: „...dac este Domnul cu noi...“ Cu cât Hristos devine mai
pre ios pentru noi, cu atât mai mult vom iubi poporul S u i vom dori eliberarea de orice jug de
robie a fiec ruia din ai S i.
3) Ghedeon gândea modest despre sine. El nu a devenit mândru în urma modului cum i s-a
adresat îngerul, ci dimpotriv a vorbit despre s r cia familiei sale i despre propria sa lips de
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importan ; i tocmai aceasta l-a f cut un vas ales pentru Domnul, a a c în tiin area a fost
confirmat înc o dat : „... vei bate pe Madian ca pe un singur om“.
Aceste trei lucruri se afl întotdeauna împreun i fiecare este un semn caracteristic al harului
lui Dumnezeu în poporul S u: 1) pre uirea lui Hristos; 2) dragostea i grija pentru poporul S u; 3)
modestia.
Dumnezeu trebuie s intre în drepturile Sale
Ghedeon nu tia înc cine era Cel care îi vorbise, îns este îmbucur tor s vedem c atunci
când a venit timpul potrivit, a putut aduce azimi dintr-o ef de f in i un ied. Domnul a primit
darul s u i l-a asigurat: „Pace ie, nu te teme, nu vei muri“. O dat cu cre terea luminii, a crescut
în Ghedeon credin a i puterea, pentru c a zidit un altar Domnului i i-a pus numele „Domnul
p cii“, ceea ce înseamn „Domnul este (sau trimite) pace“. Ghedeon s-a bizuit pe promisiunile
f cute de Dumnezeu i prin credin a luat în posesiune pacea pentru to i.
În l area acestui altar însemna c Dumnezeu putea s intre în dreptul S u, care i-a fost luat un
timp a a de îndelungat; când recunoa tem drepturile lui Dumnezeu asupra noastr , atunci El poate
trimite pacea.
Acesta a fost deci b rbatul pe care Dumnezeu putea s -l foloseasc pentru eliberarea poporului
S u. Tr s turile caracteristice ale harului i ale credin ei în el sunt tipice st rii în care noi ar trebui
s ne g sim, dac dorim s fim elibera i sau s fim eliberatori. Acela, al c rui suflet se hr ne te
din lucrurile cere ti, va fi un adev rat închin tor al lui Dumnezeu, pentru c inima sa este umplut
cu lucruri divine; el este acela care poate s înal e un altar potrivit cu inten iile lui Dumnezeu, care
poate s dea lui Dumnezeu ceea ce i se cuvine. Un asemenea om nu va permite ca mintea sa,
inima sa i timpul s u s fie luate în st pânire de lucrurile acestui p mânt.
Pân aici, activitatea i progresul lui Ghedeon au avut loc numai în ascuns cu Dumnezeu;
ajungem acum la primul s u atac public împotriva st pânirii du manului.
În ar a fost în l at un altar lui Baal, falsul dumnezeu, iar acesta a fost motivul pentru care
Israel a trebuit s sufere atât de mult sub tirania madiani ilor. Baal este zeul soarelui. Soarele
reprezint influen ele care st pânesc ziua, iar altarul lui Baal în ar arat cum lucrurile p mânte ti
au pus st pânire pe inimile i gândurile poporului lui Dumnezeu. Acest altar trebuia neap rat s
cedeze locul altarului lui Dumnezeu.
În aceea i scrisoare, în care suntem îndemna i s gândim la cele de sus i nu la cele de pe
p mânt, citim: „ ...ca El s aib întâietatea în toate“ (Coloseni 1.18). Dac vrem s ne eliber m din
robie i s tr im în libertate, atunci Hristos trebuie s aib cel dintâi loc. Este a a în inimile
noastre? În mod evident, El este demn s ocupe acest loc; dac a a trebuie s fie „în toate“, atunci
acest lucru este valabil i pentru inima i pentru via a noastr . Dac influen ele zilei i lucrurile
vie ii au câ tigat suprema ia în noi, atunci lucrurile lui Hristos sunt date la o parte; falsul
dumnezeu Baal s-a f cut punctul central al vie ii noastre, i drept consecin suntem lipsi i de
bucurie i de road . Trebuie s d râm m acest altar din temelie i s -L l s m iar i pe Hristos s
devin totul. „Copila ilor, p zi i-v de idoli!“
S ne gândim c numai omul, care a fost în lini te cu Dumnezeu, poate d râma altarul falsului
dumnezeu; noi nu avem nici o putere asupra acestui du man, dac nu suntem obi nui i s umbl m
în ascuns cu Dumnezeu.
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