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 O necesitate absolut necesar� 
 
     S� ne ocup�m acum cu studiul evenimentelor deosebit de importante, descrise în capitolul 6, 
versetele 33-40. Madiani�ii erau strân�i cu alia�ii lor, amaleci�ii (un tablou al c�rnii), ca s� lupte 
împotriva lui Ghedeon. A�a stau lucrurile �i ast�zi. Dac� inima noastr� tinde spre lucrurile de sus, 
trebuie s� lupt�m împotriva acestor for�e unite, deoarece carnea nu iube�te lucrurile lui Hristos, ci 
î�i g�se�te satisfac�ia în lucrurile p�mântului. 
 
     Îns� lui Ghedeon nu-i era fric�; el a sunat din trâmbi�� �i a adunat poporul lui Dumnezeu. 
Înainte ca s� intre în lupt�, el a vorbit iar��i în tain� cu Dumnezeu. Sub protec�ia prezen�ei lui 
Dumnezeu, el �i-a dorit împlinirea unei minuni cu totul deosebite. Dac� vrem s� fim biruitori, 
trebuie s� în�elegem importan�a acelei minuni. 
 
     Dorin�a lui Ghedeon era ca lâna s� fie saturat� de rou�, iar p�mântul s� r�mân� uscat. Blana 
unui animal las� deseori s� se recunoasc� de unde vine �i cum tr�ie�te; blana sau lâna reprezint� 
fiin�a �i originea noastr�. �tim îns� c� fiin�a noastr� este modelat� din interior spre exterior de 
ceea ce ocup� inima �i gândirea. Suntem noi gata s�-i spunem lui Dumnezeu: „Las� s� fie rou� pe 
lân�, s� fim satura�i, cufunda�i �i pe deplin impregna�i de Hristos“? Numai dac� inima �i gândirea 
noastr� se hr�nesc din El, tr�s�turile de caracter cere�ti vor deveni vizibile în noi �i ne vom 
desp�r�i tot mai mult de ceea ce este pe p�mânt. Probabil c� am avut deseori aceast� dorin��, îns� 
toate sfor��rile în acest sens au fost zadarnice. Sfor��rile noastre vor fi întotdeauna f�r� rod. Noi 
suntem inap�i s� s�vâr�im aceast� minune; numai puterea lui Dumnezeu poate a�a ceva. 
 
     Ghedeon �tia c� nu putea s� fac� minunea, îns� el i-a dat lâna lui Dumnezeu �i L-a rugat s� 
fac� El minunea. Acesta este secretul: trebuie s� ne pred�m pe noi în�ine lui Dumnezeu (Romani 
6.13) �i vom experimenta c� ceea ce este imposibil pentru oameni, este posibil la Dumnezeu. 
Bucuria Sa este ca prin harul des�vâr�it �i prin puterea Duhului s� umple inima �i gândirea noastr� 
cu Hristos în a�a m�sur�, încât s� reflect�m tr�s�turile Lui caracteristice într-o lume care nu �tie 
nimic de El. Îns� Ghedeon nu doar a l�sat lâna în mâna lui Dumnezeu, ci el a ar�tat o puternic� 
dorin�� dup� minunea lui Dumnezeu, deoarece s-a trezit dis-de-diminea�� ca s� vad� r�spunsul la 
rug�ciunea sa. 
 
     Dumnezeu dore�te ca �i noi s� ar�t�m aceea�i energie în dorin�ele spirituale. Deseori r�mânem 
doar la dorin�e �i rug�ciuni. Ambele sunt corecte, îns� ar trebui s� mergem mai departe. Mai întâi 
trebuie s� aib� loc predarea noastr� în mâna lui Dumnezeu; apoi trebuie s� aib� loc a�teptarea 
rezultatelor. 
 
     Ghedeon a avut înc� o dorin�� înainte de a porni la lupt�; de data aceasta, lâna trebuia s� fie 
uscat� �i tot p�mântul ud. Aici g�sim cealalt� latur�. Aceasta înseamn� c� inima noastr� trebuie s� 
fie liber� de ceea ce satur� p�mântul. Principiile lui, n�zuin�ele �i scopurile sale nu trebuie s�-�i 
g�seasc� loc în via�a noastr�, pentru c� aceste lucruri pot s� distrug� bucuria în El. Crucea Sa ne-a 
desp�r�it de aceste lucruri, iar noi trebuie s� fim realmente desp�r�i�i de ele, dac� vrem s�-L 
urm�m cu adev�rat pe Domnul. 
 
     Este interesant de observat c� Ghedeon, atunci când a adus aceast� rug�ciune înaintea lui 
Dumnezeu, se afla pe arie – locul unde Domnul S-a întâlnit prima dat� cu el �i unde Ghedeon a 
ar�tat cât de mult pre�uie�te binecuvânt�rile lui Dumnezeu. Aceste rug�ciuni au fost rezultatul 
preocup�rii cu Hristos în taina prezen�ei lui Dumnezeu, departe de influen�ele zilei �i de lucrurile 
p�mânte�ti. 
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     Cu puterea, curajul �i în�elepciunea pe care le-a primit stând de vorb� cu Dumnezeu într-un loc 
tainic, putea s� preg�teasc� o�tirea împotriva du�manului. Înainte ca s� ajungem la eliberarea 
definitiv� a poporului, vrem s� înv���m o alt� lec�ie. 
 
 Cur��irea poporului 
 
     Era prea mult popor �i exista pericolul, ca victoria s� fie v�zut� ca fiind un merit al poporului, 
�i prin aceasta s� cad� într-o stare mai grav�. Mai mult de dou� treimi din ei erau frico�i; pentru 
ei, via�a lor proprie însemna mai mult decât lupta pentru Domnul. Ace�tia au fost bucuro�i s� 
poat� s� se reîntoarc� acas�. Ne temem de conflictele care sunt înaintea noastr�? Ne sunt mai 
dragi lini�tea �i comoditatea decât lupta? Totu�i, lupta este inevitabil�, dac� vrem s� fim biruitori. 
Ne plac strângerile laolalt�, citim studii asupra Cuvântului �i vorbim despre înv���tur�; dar suntem 
înt�ri�i cu îndr�zneal� divin�? Dac� nu ne preocup�m cu Cuvântul �i nu frecvent�m strângerile 
laolalt�, atunci nu suntem potrivi�i �i capabili pentru lupt�. Au r�mas zece mii, care nu erau frico�i 
ca �i tovar��ii lor. Îns� cea mai mare parte dintre ei nu erau a�a cum putea s�-i foloseasc� 
Dumnezeu. De aceea trebuiau supu�i unui alt examen, mult mai sever. Porunca Domnului a fost: 
„Coboar�-i la ap� �i �i-i voi încerca acolo“. Apa este unul din darurile cele mai mari ale lui 
Dumnezeu, �i în acest caz poporul o avea din bel�ug. Modul în care ei o luau pentru sine dovedea 
aptitudinea lor de lupt�tori ai lui Dumnezeu. Nou� mii �apte sute de b�rba�i �i-au plecat 
genunchiul, ca s� bea cât se poate de mult; se p�rea c� au uitat lupta. În schimb, trei sute de 
b�rba�i �i-au luat numai atât cât corespundea necesarului de moment, nu mai mult. Lupta pentru 
Domnul avea cea mai mare importan�� pentru ei. 
 
 Corecta folosire a darurilor lui Dumnezeu 
 
     La ace�ti trei sute de b�rba�i recunoa�tem cum trebuie folosite corect darurile lui Dumnezeu. 
Avem nevoie de hran�, îmbr�c�minte �i acoperi�; toate acestea ne stau la dispozi�ie. Cum le 
folosim îns�? 
 
     Dac� �elul nostru este s� posed�m cât mai mult din aceste lucruri, atunci suntem sclavii lor �i 
apar�inem acelora care nu pot s� se împotriveasc� du�manului, pentru c� am început s� alerg�m 
dup� lucrurile p�mânte�ti. Când dimpotriv�, folosim aceste lucruri ca daruri ale lui Dumnezeu �i 
suntem mul�umitori cu ce avem �i ne gândim c� nu suntem aici ca s� adun�m comori, ci ca s� 
depunem m�rturie despre Domnul, atunci ne dovedim ca unelte folositoare pentru slujba Sa. 
 
     Aceast� comportare l�udabil� se vede clar la cei trei sute de israeli�i: ei �ineau în mâinile lor 
numai atât cât corespundea nevoilor lor de moment, nu mai mult. Ace�tia erau b�rba�ii potrivi�i 
pentru r�zboi, care nu s-au l�sat încurca�i în problemele vie�ii acesteia. 
 
 Armele r�zboiului 
 
     Armata care pleca la r�zboi, era echipat� într-un mod ciudat. Armele nu corespundeau 
în�elepciunii omene�ti, iar tactica acestor lupt�tori nu a fost înv��at� în vreo �coal� de r�zboi. Îns� 
ace�ti b�rba�i aveau ochii îndrepta�i spre Domnul în toat� simplitatea, fiind ascult�tori �i 
încrez�tori. 
 
     Privirea acestor b�rba�i era îndreptat� spre c�petenia lor, c�ci porunca lui era: „Uita�i-v� la 
mine!“ Dac� ar fi privit la du�man, în mod sigur ar fi fost descuraja�i din cauza superiorit��ii lui 
numerice; îns� ei nu s-au gândit s� priveasc� la du�man, deoarece conduc�torul lor dat de 
Dumnezeu le-a solicitat toat� aten�ia. În timp ce se uitau la el, „fiecare st�tea la locul lui“; f�când 
astfel, au fost o o�tire tare, unit�. 
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     Armele lor de r�zboi erau foarte neobi�nuite: trâmbi�e, ulcioare �i f�clii. Ei nu purtau sabie, 
îns� strig�tul lor de lupt� a fost m�re� �i dovedea c� erau siguri de victorie. Nu au fost dezam�gi�i, 
c�ci pe când strigau: „Sabia Domnului �i a lui Ghedeon... toat� o�tirea a început s� alerge, s� �ipe 
�i s� fug�“ (7.20-21). 
 
     În a doua epistol� a lui Pavel c�tre Timotei ne este prezentat� dec�derea îngrozitoare de la 
adev�r a bisericii m�rturisitoare: rezultatul alerg�rii dup� lucrurile p�mânte�ti. Starea care ne este 
descris� în capitolul 3 aproape c� nu poate fi mai rea; tocmai aici avem un tablou potrivit al 
cre�tin�t��ii m�rturisitoare de ast�zi. Devine clar c�, dac� Biserica sau oricare alt� grupare din 
sânul ei ar fi speran�a noastr�, viitorul nostru sau mântuirea noastr�, atunci am fi f�r� speran��, 
pierdu�i. Îns� Pavel nu privea în aceast� direc�ie; el privea peste aceast� stare de gre�eli �i e�ecuri 
�i î�i îndrepta privirea spre Hristosul cel înviat, care st� la dreapta lui Dumnezeu. Rezultatul 
acestei priviri neschimbate era triumful permanent. Se poate spune c� aceast� epistol� este una 
dintre cele mai luminoase ale Bibliei; e�ecul omului scoate �i mai mult în eviden�� statornicia �i 
credincio�ia Domnului. 
 
 Strig�tul de b�t�lie al lui Pavel 
 
     Ca �i Ghedeon, Pavel a avut un strig�t de b�t�lie. El putea s� spun�: „Dar nu m� ru�inez, 
pentru c� �tiu în Cine am crezut; �i sunt convins c� El poate s� p�zeasc� ce i-am încredin�at pân� 
în ziua aceea“ (1.12). �i la sfâr�itul vie�ii, Pavel a exclamat: „M-am luptat lupta cea bun�, am 
terminat alergarea, am p�zit credin�a“ (4.7). 
  
     El st�tea neclintit la locul s�u, ca �i oamenii lui Ghedeon, pentru c� el cuno�tea puterea �i harul 
marelui s�u Conduc�tor, care l-a nimicit pe du�man �i a triumfat asupra mor�ii. Dac� Îl p�str�m pe 
Isus Hristos în mintea noastr�, înviat din mor�i dup� Evanghelia lui Pavel, �i dac� ochii no�tri sunt 
a�inti�i spre El, în care sunt garantate toate inten�iile de binecuvântare ale lui Dumnezeu, vom fi în 
stare s� st�m „fiecare la locul lui“. Nu vom sta cu team� �i deprimare, pentru c� inimile noastre 
vor fi încurajate prin victoria Domnului. Dac� r�mânem în felul acesta pe locul nostru, putem s� 
facem s� r�sune plin de încredere strig�tul de b�t�lie al Domnului. 
 
 M�rturia Domnului 
 
     M�rturia Domnului se refer� la adev�rul minunat al biruin�ei Sale �i la realitatea c� tot harul lui 
Dumnezeu este în Hristos, unde nici un du�man nu-i poate face r�u. Ea cuprinde marea realitate c� 
planul lui Dumnezeu nu a putut fi z�d�rnicit, ci dimpotriv�, toate inten�iile Sale de har stau în 
siguran�� într-o mân� care a nimicit puterea mor�ii. Pe scurt, este minunata veste de la Dumnezeu 
referitoare la Fiul S�u înviat din mor�i, prin care întreaga voie a lui Dumnezeu a fost împlinit�. 
Cunoa�terea acestei ve�ti ne face s� fim biruitori; nu trebuie s� ne ru�in�m de vestirea ei, pentru c� 
nu este vorba despre noi, ci despre Hristos, nu este vorba de o oarecare biseric�, ci de Eliberatorul 
atotputernic, de Fiul lui Dumnezeu. S� ne l�s�m condu�i de Duhul dragostei, al puterii �i al 
chibzuin�ei, s� vestim cu hotârâre aceast� minunat� veste. Probabil, ne ru�in�m de cre�tin�tate ca 
m�rturie pentru Hristos �i de propria noastr� stare jalnic�, îns� exist� ceva de care nu trebuie s� ne 
ru�in�m: puterea �i în�elepciunea nem�rginit� a lui Dumnezeu. 
 
 Ulcioarele �i f�cliile 
 
     B�rba�ii care strigau: „Sabia Domnului �i a lui Ghedeon!“, �ineau f�cliile în ulcioare de 
p�mânt. Acele ulcioare urmau s� fie distruse, pentru ca f�cliile s� lumineze. Str�lucirea acestei 
lumini în întuneric înso�ea strig�tul de lupt� �i sunetul trâmbi�elor. O referire la aceasta face 2 
Corinteni 4.7. Credincio�ii posed� o minunat� comoar�; este cunoa�terea lui Dumnezeu în inimile 
lor. Aceast� lumin� minunat� str�luce�te în des�vâr�irea ei dinspre Domnul Isus �i se reflect� în 
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inimile noastre. Îns� dac� se reflect� în inimile noastre, trebuie s� se reflecte �i în afar�. Lumina 
nu trebuie s� r�mân� acoperit�, ci trebuie s� lumineze în afar� din aceste vase de lut, care o con�in. 
Aceasta poate avea loc numai prin puterea lui Dumnezeu; ostenelile omene�ti sunt nefolositoare. 
     Lumina a str�lucit în Pavel; modul s�u de via�� era în concordan�� cu m�rturia pe care o 
depunea, a�a c�, atunci când predica despre toate binecuvânt�rile care se g�sesc numai în Hristos, 
sus, el nu le c�uta pe p�mânt. El nu privea la ceea ce se vede, ci la ceea ce nu se vede. Gândirea sa 
era st�pânit� de lucrurile ve�nice �i nu de cele temporare, iar în felul acesta a putut fi un biruitor – 
el însu�i eliberat �i în stare s� elibereze pe al�ii. 
 
     Str�lucirea în afar� a luminii �i r�spândirea m�rturiei trebuie s� mearg� împreun�. La aceasta 
ne-a chemat Domnul �i este privilegiul nostru s� ne unim cu Numele �i m�rturia Domnului. S� ne 
gândim îns�, c� atunci când ne preocup�m cu lucrurile p�mânte�ti, lumina r�mâne ascuns� �i noi 
încet�m s� ne îngrijim de m�rturia Domnului. 
 
     S� enumer�m înc� o dat� premisele care au condus la victoria o�tirii lui Ghedeon asupra 
du�manului: a) erau b�rba�i viteji (7.3), b) au luat cu sine numai ceea ce era strict necesar (7.6), c) 
au fost ascult�tori de c�petenia lor (7.17), d) au l�sat ca lumina, pe care o con�ineau ulcioarele, s� 
fie v�zut� în afar� (7.20), e) au f�cut s� se aud� strig�tul de lupt� (7.20), f) fiecare st�tea la locul 
lui (7.21). S� fac� Dumnezeu ca aceste lucruri s� ne caracterizeze pe fiecare! 
 
 O aten�ionare 
 
     Mai este ceva în istoria lui Ghedeon, care este foarte interesant �i plin de înv���tur�. Israeli�ii 
voiau s�-l fac� pe Ghedeon împ�ratul lor; ei vorbeau despre el ca despre eliberatorul lor �i se 
p�rea c� ar fi uitat pe deplin, c� totul se datoreaz� numai lui Dumnezeu (8.23). Istoria se repet� 
mereu, c�ci inima omului r�mâne aceea�i, �i mul�i au c�zut prad� acestor �iretlicuri. Oamenii au 
fost ale�i de Dumnezeu ca s� ajute pe poporul S�u �i s�-l elibereze, dar mul�i au fost onora�i �i 
urma�i; unii au mers a�a de departe, c� s-au numit dup� numele vaselor pe care le-a folosit 
Dumnezeu �i în felul acesta i-au f�cut st�pânitori asupra lor. Asupra acestui fapt suntem 
aten�iona�i în 1 Corinteni 1 �i 3, iar ast�zi, mai mult ca oricând, ar trebui s� fim aten�i. În loc s� 
priveasc� numai la Domnul �i s� se �in� strâns numai de El, mul�imea cre�tin� prive�te în jur la 
cineva, pe care poate s�-l priveasc� ca om al lui Dumnezeu �i de la care a�teapt� lumin� �i 
c�l�uzire. Ghedeon a trecut cu succes acest examen �i a strigat: „Domnul s� domneasc� asupra 
voastr�!“ 
     Oamenii din Sihem nu au �inut seama de aceste cuvinte ale lui Ghedeon, deoarece dup� 
moartea sa l-au f�cut pe fiul s�u, Abimelec, împ�ratul lor, cu rezultatul c� s-au ucis reciproc. 
 
     Capitolul nou� al c�r�ii Judec�tori ne relateaz� despre recolta amar� a mândriei lui �i a nebuniei 
lor �i ne aten�ioneaz� cu privire la încrederea în oameni – m�r�cinele din parabola lui Iotam – în 
mod deosebit atunci când este vorba de lucruri ale lui Dumnezeu. Domnul singur este de ajuns. 
Dragostea Sa, harul S�u �i puterea Sa nu pot niciodat� s� dea gre�. El este adev�rata Vi��, 
M�slinul �i Smochinul despre care vorbea Iotam, în opozi�ie cu m�r�cinele nefolositor. Toate 
nevoile poporului S�u sunt satisf�cute prin El.  
 

J. T. Mawson 


