
Actualitatea c�r�ii Judec�tori – M. G. de Koning 

41 

2b) Capitolele 4 – 5 

Debora �i Barac 
 
Capitolul 4 

Introducere 
 
În acest capitol Dumnezeu folose�te dou� femei pentru eliberarea poporului S�u: Debora �i Iael. 
Prin aceasta El arat� c� puterea Lui se arat� des�vâr�it� în sl�biciune. Femeile sunt în Biblie un 
tablou al sl�biciunii. Acest fapt arat� c� în acel timp nu era nici un b�rbat capabil în Israel, pe 
care Dumnezeu s�-l poat� folosi. Dac� Dumnezeu trebuie s� foloseasc� femei pentru astfel de 
lucr�ri, atunci aceasta este spre ru�inea b�rbatului. Pe de alt� parte aceast� întâmplare reprezint� 
o mare încurajare pentru toate femeile care se tem de Dumnezeu �i vor s� fie folosite de El. Ele 
pot înv��a de aici, cum Dumnezeu vrea s� foloseasc� femeile pentru binecuvântarea poporului 
S�u. 
 
Dup� moartea lui Ehud – versetul 1 
 
   Iar��i se adevere�te ce s-a spus deja în capitolul 2 versetul 19. B�rbatul, care a condus poporul 
la eliberarea sa, a murit. Prin aceasta a disp�rut influen�a lui bun� asupra poporului. Dac� lipsesc 
conduc�tori buni, poporul devine dezorientat �i el se ded� la tot felul de forme ale r�ului. Cei 80 
de ani de lini�te (capitolul 3, 30) nu a f�cut situa�ia mai bun�, ci mai rea. Pentru a patra oar� 
citim expresia, c� israeli�ii »iar��i au f�cut ce nu place Domnului«. 

 
Du�manul – versetul 2 
 
   Acest du�man se afl� în partea de nord a Israelului. Timp de dou�zeci de ani, de la 1257 �i 
pân� la 1237 înainte de Hristos, poporul este subjugat de acest du�man. Putem s� citim aceasta în 
Iosua 11, 10-11. Aparent acest du�man era complet nimicit. Aici se dovede�te a fi foarte vioi �i 
sprinten. Un du�man vechi reînviaz�. În aceasta vedem o lec�ie important�. Satan �tie exact cum 
trebuie s� readuc� la via�� gre�elile �i r�ut��ile �i el �tie s� le foloseasc�, ca s� duc� iar��i în robie 
pe poporul lui Dumnezeu. �i în via�a noastr� este a�a. Noi avem a face cu un du�man învins, dar 
care este înc� în via�� �i încearc� s� subjuge pe poporul lui Dumnezeu. Abia în viitor va fi 
definitiv nimicit. 
   În numele, care ne sunt date în acest verset, putem afla unele lucruri despre acest du�man. În 
în�elesul numelor este totdeauna vorba de caracterul s�u �i de felul lui de a lucra. Du�manul 
poate s� se prezinte sub multe forme. De fiecare dat� se adapteaz� situa�iei. Din fericire 
Dumnezeu are totdeauna un r�spuns eficient la toate aceste metode. Iabin înseamn� „pricepere”, 
„inteligen��”, „în�elepciune”. Este vorba de o în�elepciune contrar� în�elepciunii lui Dumnezeu, o 
în�elepciune, care nu este de sus, ci este o în�elepciune »p�mânteasc�, sufleteasc�, demonic�« 
(Iacov 3, 15).  Este în�elepciunea lumii, despre care vorbe�te apostolul Pavel în 1 Corinteni 1. Se 
pare c� »Iabin« este un fel de titlu, care red� o pozi�ie, asemenea cuvântului »faraon« în Egipt, 
»Irod« în Israel �i »Abimelec« la filisteni. Deci nu este vorba de acela�i om din Iosua 11, ci de o 
alt� persoan� cu acela�i nume. Ha�or înseamn� „izolat”, „�inut înconjurat”. Sisera înseamn� 
„ordine de b�taie”. 
   În contextul acestor nume putem s� vedem pe acest du�man ca în�elepciune a lumii, ca mintea 
omeneasc�, care domne�te pe �inutul lui propriu, încercuit, �i acolo leap�d� �i exclude ce este de 
la Dumnezeu. De îndat� ce ra�iunea min�ii omene�ti intervine în lucrurile lui Dumnezeu, 
Dumnezeu este a�ezat înaintea u�ii. Gândirile pragmatice se impun, de exemplu cu privire la 
strângerile laolalt� ale credincio�ilor, �i nu se mai întreab�, ce spune Dumnezeu în Biblie în 
privin�a aceasta. Cine întreab� de normele lui Dumnezeu, acela se vede confruntat cu Sisera; sunt 
oameni care se a�eaz� în „ordine de b�taie”, ca s� reduc� la t�cere pe „intrigan�i”. În cea mai 
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mare parte a cre�tin�t��ii se recunoa�te aceast� situa�ie. Putem citi în 2 Corinteni 10, 5, cum se 
comport� apostolul Pavel (de fapt Duhul Sfânt) cu du�mani ca „Iabin” �i „Sisera”. 
 
Strig�tul c�tre Domnul – versetul 3 
 
   Dup� dou�zeci de ani de ap�sare, poporul recunoa�te în ce necaz se afl�. Du�manul a domnit 
cu mân� de fier (car� de fier). În capitolul 1, 19 am vorbit deja despre aceste car� de lupt� de fier. 
Am v�zut, c� aceste car� nu ar fi prezentat nici o problem�, dac� ar fi fost credin��. Deci au 
trebuit s� treac� dou�zeci de ani, pân� când ei au început s� strige la Domnul, ca s� fie elibera�i 
de du�man, de „încercuire”. Dar din fericire vine acest moment. Dumnezeu are unealta Lui deja 
preg�tit�. 
 
Debora, proroci�a – versetul 4 
 
   Debora este o proroci��. Numele ei înseamn� „activitate” sau „al�turi”. Un alt în�eles rezult� 
din context, care const� din numele Debir �i Debora. Ambele nume includ în sine în�elesul de 
„cuvânt”. Eu m� voi folosi de acest în�eles al numelui Debora. Faptul c� ea era o proroci��, se 
potrive�te cu acest în�eles. Un proroc, sau o proroci��, este cineva care face cunoscut gândurile 
lui Dumnezeu, sau a�a cum se spune în 1 Petru 4, 11, vorbe�te »cuvintele lui Dumnezeu«. În 
Biblie se întâlnesc câteva proroci�e: Maria (Exodul 15, 20), Hulda (2 Împ�ra�i 22, 14), Ana (Luca 
2, 36) �i fetele fecioare ale lui Filip (Faptele Apostolilor 21, 9). Aceste exemple sunt totodat� un 
imbold pentru femei, ca s� se lase folosite de Dumnezeu. 
   Sunt numai dou� limit�ri, pe care Dumnezeu le leag� de slujba femeilor. Citim despre ele în 1 
Timotei 2, 12 �i în 1 Corinteni 14, 34. În primul text se spune, c� ele nu trebuie s� înve�e �i s� nu 
se ridice mai presus de b�rbat. Ea nu are darul de înv���tor �i nu are voie s� exercite autoritate 
asupra b�rbatului. Cel�lalt text vorbe�te de atitudinea ei în Adunare. Acolo ea trebuie s� fie 
lini�tit�. Când credincio�ii se strâng laolalt� ca Adunare, femeia nu are voie s� propun� cânt�ri �i 
nici s� se roage cu voce tare ca loc�iitor al Adun�rii, �i nici s� vesteasc� Cuvântul lui Dumnezeu. 
Teza cu privire la „femeia la amvon” nu este sus�inut� de Biblie. Motivul pentru aceste limit�ri 
este prezentat în cele dou� locuri din Noul Testament. Vom vedea c� atitudinea �i lucrarea 
Deborei, cum sunt descrise în acest capitol, este o explicare str�lucitoare a înv���turii Noului 
Testament cu privire la atitudinea �i lucrarea femeii. 
   Ea a fost c�s�torit� cu Lapidot. Numele lui înseamn� „tor�� aprins�”. Aceasta aminte�te 
involuntar de Faptele Apostolilor 2, unde se vorbe�te despre rev�rsarea Duhului Sfânt. Citim 
acolo în versetul 4 despre »limbi ca de foc«. Vedem în felul acesta în Debora �i Lapidot o 
combina�ie minunat�: Cuvântul lui Dumnezeu folosit în puterea Duhului Sfânt. 
 
Debora, judec�toarea – versetul 5 
 
   Locuin�a �i locul de munc� al Deborei sunt descrise foarte exact. Ea locuie�te sub un palmier, 
care poart� numele ei. Prin aceasta ea se identific� cu acest pom. Palmierul este simbolul rodirii. 
Unii palmieri au roade bogate, �i câteodat� aceasta pe o perioad� de 70 de ani. În Psalmul 92, 12-
15, cel neprih�nit este comparat cu un astfel de palmier: el rode�te în Casa Domnului, chiar �i la 
b�trâne�e. Gândul cu privire la Casa Domnului se întâlne�te chiar �i cu privire la locul locuin�ei 
Deborei. Ea locuie�te între Rama �i Betel. Rama înseamn� „ridic�tur�” sau „în�l�ime” �i Betel 
înseamn� „Casa lui Dumnezeu”. Din domiciliul Deborei putem înv��a, c� ea era o femeie 
neprih�nit�, care aducea roade �i tr�ia la în�l�imea gândurilor lui Dumnezeu. Ea era legat� �i de 
Casa lui Dumnezeu de pe p�mânt. Prin aceasta era în stare s� judece în situa�ia în care se afla 
Israel. Aceste condi�ii sunt valabile �i pentru noi, dac� vrem s� ne l�s�m folosi�i de Dumnezeu 
pentru binele poporului S�u. 
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   Debora este o femeie a credin�ei, care nu p�r�se�te locul pe care i l-a dat Dumnezeu. Ea nu 
c�l�tore�te prin �ar�, ci israeli�ii vin la ea. Prin aceasta devine clar, c� ea î�i exercit� misiunea �i 
darul „pe teritoriul”, pe care i l-a dat Dumnezeu. La celelalte proroci�e vedem acela�i lucru. Iosia 
trimite soli la proroci�a Hulda, ca prin ea s� afle voia lui Dumnezeu (2 Cronici 34, 21-28). 
Proroci�a Ana era o femeie care »nu se dep�rta de Templu« (Luca 2, 37). În Faptele Apostolilor 
21, 9 citim despre cele patru fete fecioare ale lui Filip care proroceau. În schimb Dumnezeu 
trimite pe prorocul Agab din Iudeea, ca s� aduc� apostolului Pavel un mesaj �i nu folose�te pe 
fetele lui Filip, deoarece mesajul lor ar fi trebuit vestit într-o întrunire public� (versetele 11 �i 
12). 
   Dac� ne gândim la darurile �i misiunile femeii, atunci ast�zi este mai important ca oricând s� 
ne întreb�m, ce spune Dumnezeu în Cuvântul S�u în privin�a aceasta. În lumea de azi femeile 
sunt tot mai mult îndemnate s� se impun� �i s�-�i revendice acela�i loc cu b�rbatul. Este ea o 
tovar��� mai neînsemnat� decât el? Trebuie ea s� se lase mai prejos decât el? Desigur aceste 
întreb�ri au fundalul lor. Dar orice abuz al femeii, care a contribuit la o astfel de concep�ie, nu 
diminueaz� cu nimic ce spune Dumnezeu despre pozi�ia în care El a a�ezat atât pe b�rbat cât �i 
pe femeie. Acest abuz nu va fi înl�turat prin efortul de emancipare a femeii sau prin contribu�ia a 
tot felul de mi�c�ri feministe. Acest abuz va dispare numai atunci când atât b�rbatul cât �i femeia 
vor începe s� respecte ce spune clar Biblia fiec�ruia în parte. Aceasta va da na�tere nu numai la 
rela�ii bune, ci va fi �i un izvor de binecuvântare. Debora respect� aceasta. Binecuvântat� este 
orice femeie care face ca ea. Ea aduce binecuvântare pentru tot poporul lui Dumnezeu. 
 
Barac este chemat – versetele 6-7 
 
   În concordan�� cu tocmai ce am v�zut, Debora nu se duce la Barac, ci ea îl cheam� la ea. Când 
ea are s�-i spun� un cuvânt al Domnului Dumnezeului lui Israel, atunci o face în locul unde ea 
locuia. Ea se las� c�l�uzit� de Duhul lui Dumnezeu �i ac�ioneaz� cu în�elepciunea Duhului, chiar 
dac� lucrarea lui Dumnezeu prin ea contrazice deprinderile lui Barac �i duc la umilirea 
b�rbatului. Barac înseamn� „luminând”. Dumnezeu este lumin� ( 1 Ioan 1, 5). Cine las� s� 
lumineze lumina lui Dumnezeu, acela va contribui la înfrângerea du�manului. Pentru aceasta 
Barac a trebuit s� fie chemat �i încurajat. V�dit el a uitat însemn�tatea numelui s�u, probabil din 
cauza st�pânirii îndelungate a du�manului. Numele tat�lui s�u Abinoam înseamn� „tat�l 
dr�g�l��eniei”. Se pare c� Barac a crescut într-o familie plin� de dragoste �i prietenie. A�a 
dore�te Dumnezeu s� educe pe copiii S�i. Într-o astfel de atmosfer� se formeaz� oamenii pe care 
El poate s�-i foloseasc�. �inutul din care vine el este Chede�-Naftali. Chede� înseamn� „loc 
sfânt” �i Naftali înseamn� „lupt�tor”. Aceasta arat� c� Barac cuno�tea locul sfânt �i �tia pentru ce 
trebuia luptat. El se aseam�n� cu Epafra, despre care se spune în Coloseni 4, 12, c� el se lupta 
totdeauna în rug�ciune pentru credincio�ii din Colose. Când ne rug�m, mergem în locul sfânt al 
lui Dumnezeu. Rug�ciunea nu este o lucrare u�oar�, ea este o activitate foarte istovitoare. Barac 
a crescut într-un astfel de mediu. 
   Se pare c� era tot ce trebuia s� fie, pentru ca el s� poat� fi un salvator al lui Israel, dar îi lipsea 
curajul duhovnicesc. De aceea este foarte frumos s� vedem cum îl încurajeaz� Debora pentru a 
deveni activ (acesta este unul din în�elesurile numelui ei, amintit mai înainte). Ea îi inspir� 
convingerea ei, c� Dumnezeu va da pe du�man în mâinile lui. Ea a primit acest „mesaj” de la 
Dumnezeu. Pentru aceasta Barac trebuia s� se urce pe muntele Tabor, al c�rui în�eles este 
„muntele inten�iei”. Nu este aceasta o încurajare mare? Noi trebuie s� mergem pe munte, deci 
sus, unde putem vedea cum gânde�te Dumnezeu �i ce a f�cut El. Dac� vom privi în continuare la 
starea din jurul nostru, vom r�mâne probabil cu plângeri �i suspine. Când îns� vom începe s� ne 
preocup�m cu planurile lui Dumnezeu, cu ceea ce este în inima Lui, vom fi încuraja�i. Nici un 
du�man nu va putea s� lezeze planurile �i hot�rârile lui Dumnezeu. Când începem s� ne 
preocup�m în primul rând cu gândurile lui Dumnezeu, atunci vom vedea ce putere pentru lupt� 
ne ofer� aceasta. A sta la în�l�imea planurilor �i gândurilor lui Dumnezeu este cel mai bun 
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fundament pentru victorie în lupt�. Debora face aici ce spune apostolul Pavel în Coloseni 4, 17, 
unde el las� s� i se spun� lui Arhip: »Ia seama s� împline�ti bine slujba pe care ai primit-o în 

Domnul.« În felul acesta pot surorile s� încurajeze pe fra�i. Din p�cate lipsesc mult astfel de 
surori. 
 
Debora trebuie s� mearg� împreun� – versetele 8-10 
 
   Cu tot în�elesul frumos al numelui, care st� în leg�tur� cu Barac, el nu îndr�zne�te s� mearg� 
singur împotriva du�manului. El vroia într-adev�r s� mearg�, dar avea nevoie de cineva, de care 
�tia c� se încrede în Dumnezeu. O astfel de persoan� a g�sit-o în Debora. În privin�a aceasta se 
aseam�n� cu Lot, care de asemenea s-a bazat pe credin�a altuia, �i anume pe credin�a unchiului 
s�u Avraam. Debora este de acord, îns� ea spune, c� onoarea pentru cutezan�� nu îi va reveni lui, 
ci unei femei. Dumnezeu r�spl�te�te încrederea în El; dac� aceast� încredere lipse�te, atunci El 
nu poate da r�splata. Aceasta ne poate încuraja s� împlinim misiunile pe care El ni le d�, f�r� ca 
pentru împlinirea lor s� fim dependen�i de al�ii. Aceasta nu înseamn� c� noi nu trebuie s� 
apreciem ajutorul altora, dar el nu trebuie s� fie condi�ia pentru împlinirea misiunii noastre. �i cu 
toate acestea Barac este un om al credin�ei. Nu degeaba în Evrei 11, 32 este amintit ca erou al 
credin�ei. El a crezut prorocia Deborei �i cu o o�tire mic� porne�te la lupt� împotriva unui 
du�man puternic. 
 
Cheni�ii – versetul 11 
 
   Acum este amintit chenitul Heber, aparent f�r� un prilej deosebit. În capitolul 1 versetul 16 am 
întâlnit deja pe scurt pe cheni�i. Am v�zut acolo, c� ei se aflau printre poporul lui Dumnezeu, 
f�r� ca s� apar�in� acestuia. În comportarea lor constituiau opusul unor oameni ca Acsa �i Caleb. 
Avem aici a face cu un om, care de fapt apar�inea cheni�ilor, dar care s-a desp�r�it de acest popor. 
El a mers pe c�ile lui proprii, dar f�r� s� se uneasc� cu poporul lui Dumnezeu. În privin�a aceasta 
nu a t�g�duit originea sa. Faptul c� el este numit aici, este probabil ca s� arate clar diferen�a 
dintre el �i Barac, care a ac�ionat prin credin�� �i spre binele poporului lui Dumnezeu. Heber s-a 
�inut deoparte, a fost chiar un prieten al du�manului poporului (vezi versetul 17). Heber este 
numit aici, �i pentru c� so�ia lui Iael a fost acea femeie despre care vorbe�te Debora în versetul 9. 
 
Du�manul devine activ – versetele 12-13 
 
   Este un fenomen care se repet� mereu, c� du�manul devine activ de îndat� ce poporul lui 
Dumnezeu începe s� ac�ioneze prin credin��. Du�manul r�mâne inactiv, atâta timp cât poporul lui 
Dumnezeu r�mâne inactiv �i nu întreprinde nimic pentru a schimba situa�ia. În via�a unui 
credincios nu este altfel. Când un credincios se dedic� cu totul lucrurilor lumii, diavolul nu-�i va 
face nici un fel de gânduri cu privire la el. Dar de îndat� ce un credincios î�i d� seama c� el se 
preocup� cu lucruri gre�ite �i vrea s� întrerup� leg�turile lui cu lumea, diavolul devine razant 
activ. El va încerca totul, ca s� �in� pe cel credincios sub autoritatea lui. 
 
Du�manul este b�tut – versetele 14-16 
 
   Acum când lupta st� înaintea u�ii, iar��i Debora este cea care inspir� pe Barac. Prin p�rt��ia ei 
cu Dumnezeu, ea cunoa�te voia Lui. Având aceast� cuno�tin�� încurajeaz� �i impulsioneaz� 
pentru lupt� �i arat� spre victoria definitiv�. Cine lupt� pentru Dumnezeu, cu încredere în El, se 
poate baza pe „victorie”. Ca �i în versetul 7, �i aici ea îndreapt� credin�a lui Barac spre Domnul. 
Nu cei zece mii de oameni care îl înso�esc pe Barac sunt garan�ia victoriei. Ea îndreapt� aten�ia 
asupra faptului, c� Domnul Însu�i merge înainte; Barac trebuia numai s� urmeze.  
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   Vedem cum Debora nu se amestec� public în lupt�; aceasta este în deplin� armonie cu pozi�ia 
ei de femeie. Dar totodat� vedem cum ea, prin încrederea ei mare, prin credin�a ei în Domnul, 
pune temelia pentru ob�inerea victoriei asupra du�manului. A�a de mare este influen�a unei femei 
tem�toare de Dumnezeu. Nimeni s� nu spun�, c� o femeie trebuie redus� la t�cere, atâta timp cât 
ea î�i p�streaz� limitele pe care Cuvântul lui Dumnezeu i le pune cu privire la apari�ia ei în 
public! 
   Dup� aceea Barac trece la fapta propriu-zis�. Domnul se face cunoscut, c� El este de partea lui 
Barac �i seam�n� spaim� în tab�ra lui Sisera. Dumnezeu face întotdeauna a�a. Dac� noi credem, 
atunci aceast� credin�� se poate baza pe faptul c� problemele noastre devin preocuparea lui 
Dumnezeu. Iar��i este »ascu�i�ul sabiei«, ca �i la Ehud, mijlocul prin care du�manul este nimicit. 
Dumnezeu nu ne d� în aceast� lupt� o alt� „arm�”, decât Cuvântul S�u. 
 
Iael – versetele 17-22 
 
   Femeile joac� un rol principal în victoria asupra du�manului. Celei de-a doua femei 
participante îi revine onoarea s� omoare pe conduc�torul o�tirii du�mane. Debora a ar�tat deja în 
versetul 9 spre aceast� femeie, spre umilirea lui Barac, c�ruia îi lipsea curajul credin�ei. Acum îi 
citim numele �i suntem martori ai faptelor ei. �i aici sunt multe de înv��at, cum Dumnezeu 
folose�te femeile. Din p�cate se g�sesc pu�ine astfel de femei, tot a�a de pu�ine femei ca �i 
adev�ra�i b�rba�i ai credin�ei, care se predau Domnului cu d�ruire deplin�, ca s� fie folosi�i de El. 
   Femeia care porne�te la lupt� în acest moment important se nume�te Iael. Ea este so�ia lui 
Heber, despre care am vorbit pe scurt în versetul 11. Se pare c� ea are un caracter cu totul 
deosebit decât al so�ului ei. El tr�ia în pace cu du�manul poporului lui Dumnezeu. Iael nu a luat 
parte la aceast� leg�tur�. Ca �i Rahab (Iosua 2), ea s-a f�cut una cu poporul lui Dumnezeu. A�a 
ca �i mai târziu Abigail (1 Samuel 25), ea este legat� cu un b�rbat, care nu are interese de 
lucrurile lui Dumnezeu. În inima ei este credin��. Ea invit� pe Sisera s� se ascund� în cortul ei. 
Ea îngrije�te a�a de bine de el, c� el se simte bine. Dup� ce el i-a pus pe inim� s� nu-l tr�deze, el 
a adormit adânc. Atunci Iael vede �ansa ei. Cu ciocanul �i un ��ru� al cortului pune cap�t 
uneltirilor acestui du�man fioros. 
   Ce putem noi înv��a de la ea? Numele ei înseamn� „c���r�tor”. Ea reprezint� pe cineva, care 
»umbl� dup� lucrurile de sus, unde Hristos �ade la dreapta lui Dumnezeu« (Coloseni 3, 1-2). 
Pentru a putea fi folosit în lupt�, trebuie s� ne preocup�m cu Hristos din cer. Aceasta înseamn� 
efort �i osteneal�. C���rarea nu are loc de la sine. Via�a ei pe p�mânt era în armonie cu aceasta. 
Ea locuia într-un cort. Cortul este simbolul pelerinajului – a faptului, c� e�ti în c�l�torie �i nu ai 
nici o patrie aici pe p�mânt. ��ru�ul cortului, mijlocul cu care ea omoar� pe du�man, arat� c� 
pentru a avea victorie asupra du�manului este necesar ca noi s� ne comport�m ca adev�ra�i 
»str�ini �i c�l�tori« ( 1 Petru 2, 11). Nu vom birui niciodat�, dac� ne facem una cu lumea �i vom 
uita s� umbl�m dup� lucrurile de sus. ��ru�ul cortului este folosit în combina�ie cu ciocanul. 
Ciocanul este comparat în Ieremia 23, 29 cu Cuvântul lui Dumnezeu. Locul în care Sisera este 
str�puns este tâmpla, partea capului s�u. ��ru�ul cortului este înfipt a�a de tare, c� el r�mâne 
înfipt în p�mânt. Am putea spune, c� tâmpla este locul în care se nasc gândurile omului. La 
începutul acestui capitol am v�zut c� acest du�man vorbe�te despre minte, despre în�elepciunea 
lumii, care î�i exercit� influen�a asupra poporului lui Dumnezeu. 
   Numai prin tr�irea permanent� ca str�in putem s� termin�m radical cu acest du�man. Aceasta 
înseamn� c� noi nu trebuie s� ne l�s�m atra�i de acea politic�, dup� care alearg� aceast� lume. Se 
pot numi tot felul de motive „în�elepte”, ca totu�i s� facem a�a. Pentru aceasta trebuie s� studiem 
Cuvântul lui Dumnezeu, c�ci prin aceasta vom descoperi ceea ce este sus, adic� pe Hristos. 
Atunci vom observa c� Cuvântul va nimici ca un ciocan toate aceste „ra�ionamente sofisticate”, 
respectiv aceste „deduc�ii logice”. 
   Mai putem re�ine, c� Iael nu a ob�inut o victorie public�, ci ea a triumfat în casa ei, cu 
mijloacele pe care le avea. Aceasta este valabil pentru orice femeie tem�toare de Dumnezeu. 
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Debora �i Iael au ocupat pozi�ia, pe care Dumnezeu le-a dat-o: smerit�, dar cu hot�râre �i 
credincio�ie. Prin experien�a ei zilnic�, Iael a �tiut cum s� foloseasc� ��ru�ul de cort �i ciocanul. 
În felul acesta în�elepciunea celor în�elep�i este nimicit� (1 Corinteni 1, 19). 
 
Du�manul este nimicit – versetele 23-24 
 
   În definitiv Dumnezeu este cel care distruge pe du�man. Lui Îi revine onoarea. Dar El vrea s� 
foloseasc� pentru nimicirea du�manului pe aceia care Îi apar�in. Pentru israeli�i – �i aceasta este 
valabil �i pentru noi – nu era suficient s� afirme, Dumnezeu va face totul. Aceasta este într-
adev�r a�a, dar noi trebuie s� ne punem la dispozi�ia Lui. �ara este �ara lui Dumnezeu. El vrea ca 
ea s� fie luat� în posesiune de poporul Lui. Aceasta aduce cu sine, pe lâng� o mare 
responsabilitate, �i o binecuvântare mare, c�ci Dumnezeu vrea s� lase pe poporul S�u s� aib� 
parte de ceea ce preocup� inima Lui �i de ceea ce Î�i dore�te El. Dumnezeu vrea s� ne ridice la 
nivelul S�u, ca noi s� vedem cum prive�te El toate lucrurile �i cum le apreciaz�. Marea fericire 
const� s� tr�ie�ti la acest nivel �i s� te dedici lui. Cu cât noi ne vom r�fui mai mult cu du�manul, 
cu atât mai mult vom fi în stare s� savur�m lucrurile pe care le savureaz� Dumnezeu. Cu aceast� 
ocazie Israel a f�cut exact acest lucru. S� proced�m �i noi f�r� menajamente cu du�manul care ne 
este prezentat în acest capitol, �i dup� aceea s� savur�m împreun� cu Dumnezeu binecuvântarea 
��rii cere�ti. 


