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Capitolul 8 

 

 

Introducere 
 
   �i în acest capitol este vorba de lupt�. Lupta prezentat� în capitolul anterior era îndreptat� 
împotriva unui du�man din afar�, care a câ�tigat pozi�ie în �ara f�g�duit�. Puterea principal� este 
b�tut�. Victoria a fost ob�inut�, dar înc� nu poate fi s�rb�torit�. Alte feluri de lupt� mai trebuie 
dus�: urm�rile geloziei (versetele 1-3), refuzul de a ajuta (versetele 4-17) �i m�gulirea (versetele 
18-31). Felul în care Ghedeon se comport� fa�� de acestea ofer� iar��i material important de 
studiu pentru lupta noastr� spiritual�. Capitolul se încheie cu moartea lui Ghedeon. 
 
Gelozia – versetul 1 
 
   Efraim este o semin�ie geloas�. În Isaia 11, 13 este prezentat� gelozia, ca fiind semnul 
caracteristic specific acestei semin�ii. Propriul ei „eu” este instigat, pentru c� ea nu a fost 
chemat� la lupt�. Înfumurarea ei a fost atins�. În Iosua 17, 14 vedem deja cât de rea era situa�ia 
cu Efraim. Ei nu au fost mul�umi�i cu �inutul care le-a fost dat. În definitiv era o semin�ie mare �i 
de aceea avea dreptul la un �inut mai mare. Ei se considerau ca fiind cea mai important� 
semin�ie. 
   Dac� Dumnezeu lucreaz�, ca s� �in� pe credincio�i împreun�, întotdeauna va fi cineva care 
creeaz� greut��i noi. Pentru gelozie este insuportabil, c� Dumnezeu folose�te pe al�ii, �i nu pe 
noi! Dac� cineva face ceva, pe care Domnul îl binecuvânteaz�, în locul unui „L�udat s� fie 
Domnul!” se va pune repede întrebarea, în sensul, „de ce nu m-ai chemat pe mine?”. Aceast� 
întrebare vine de pe urm�torul plan secund: „Nu poate s� iese bine, c�ci s-a f�cut f�r� mine”. 
Efraimi�ii înc� nu au murit. Duhul geloziei, care a caracterizat pe efraimi�i, nu-l g�sim nicidecum 
la apostolul Pavel. El s-a bucurat, c� Hristos era predicat, chiar dac� aceasta era în defavoarea 
persoanei lui (Filipeni 1, 15-18). 
 
Felul de gândire al lui Hristos – versetele 2-3 
 
   Felul de gândire al efraimi�ilor se descopere tocmai prin victoria lui Ghedeon; �i prin reac�ia 
efraimi�ilor se descopere felul de gândire al lui Ghedeon. Este un efect reciproc. Dac� noi am 
ob�inut o victorie pentru Domnul �i prin Domnul, ceilal�i sunt pu�i la prob�, dar totodat� �i noi. 
Am devenit noi importan�i prin aceast� victorie? Ghedeon face ce scrie în Filipeni 2, 3: »... nimic 

din duh de ceart�  sau din slav� de�art�; ci în smerenie fiecare s� priveasc� pe altul mai presus 

de el însu�i«. Acesta este mijlocul pentru a împiedeca cearta, sau pentru p�strarea unit��ii în 
popor. El calmeaz� mânia lor, prin aceea c� îi laud�: »Un r�spuns blând potole�te mânia« 
(Proverbe 15, 1). 
   Cu toate c� efraimi�ii nu au fost înrola�i în lupta efectiv�, el îi pre�uie�te mai presus de sine 
însu�i. Ei au omorât mai mul�i du�mani decât el; aceasta scoate el în eviden��. Sunt mai mul�i 
du�mani omorâ�i, când du�manul este pe fug�, decât atunci când lupta este violent�. Ghedeon 
face contribu�ia lor mai mare �i important�, �i mic�oreaz� contribu�ia lui. Cu aceast� atitudine �i 
fel de gândire câ�tig� înaintea fra�ilor lui nedrept��i�i �i prin aceasta dovede�te c� el poate s� 
biruiasc� ceva mai înt�rit decât o cetate înt�rit�. »Fra�ii nedrept��i�i sunt mai greu de câ�tigat 

decât o cetate înt�rit�« (Proverbe 18, 19). Noi putem ocazional s� depreciem lucrarea altuia; 
Iefta dimpotriv� (capitolul 12) trateaz� aceast� chestiune cu totul altfel �i urmarea este un r�zboi 
civil. Despre aceasta vom vorbi mai detaliat la capitolul 12. 
   Efraimi�ii au plecat cu p�rerea, c� r�zboiul a fost câ�tigat prin contribu�ia lor. Poate s� fie un 
mijloc pentru p�strarea p�cii în adunarea local�, dac� fratelui „incomod” i se ofer� impresia, c� 
el este cel mai bun, sco�ând în eviden�� p�r�ile lui bune. Aceasta cere din partea noastr� o 
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atitudine de smerenie, pe care Domnul Isus a avut-o în chip des�vâr�it. El ne este prezentat ca 
model în epistola c�tre Filipeni capitolul 2. Smerenia lui a fost de bun� voie �i atotcuprinz�toare. 
El a c�utat totdeauna folosul altora. Modelul S�u este absolutul a ceea ce cineva a f�cut vreodat� 
ceva pentru cineva. El a venit din cer pe p�mânt, a devenit om, a devenit un sclav �i a murit pe 
cruce. O umilire mai mare nu se poate imagina. �i noi de multe ori ne vine foarte greu s� ne 
plec�m genunchiul înaintea cuiva, din cauza unui lucru neînsemnat. Aici nu este vorba de a numi 
p�catul un lucru bun. Este vorba de felul nostru de gândire fa�� de cineva, care este sup�r�tor, �i 
prin care gândirea noastr� este testat�, dac� noi nu cumva gândim, c� suntem mai buni. 
 
Cu toat� oboseala, lupt� mai departe – versetul 4 
  
   Cei 300 de b�rba�i, care nu �i-au permis s�-�i ia timp s� bea ap� (capitolul 7, 6-7), au în�eles, c� 
înc� nu venise timpul pentru odihn�. D�ruirea pentru lucrarea Domnului îi însufle�e�te mai 
departe. Ei experimenteaz� cuvântul din Isaia 40, 29: »El d� t�rie celui obosit, �i m�re�te 

puterea celui ce cade în le�in.« Deseori du�manul ob�ine totu�i o victorie par�ial�, deoarece din 
cauza oboselii noi am încetat lupta prea devreme. Desigur, puterile noastre sunt limitate. Dar este 
vorba de faptul, ca noi s� avem privirea îndreptat� spre �inta final� a unei lupte. Noi nu avem 
voie s� ne odihnim, înainte de a ajunge la aceast� �int�. S� citim în 2 Corinteni 11 �i s� vedem 
câte a îndurat apostolul Pavel în lucrarea sa pentru Domnul. �i în Filipeni 2 este amintit un om, 
despre care apostolul Pavel spune: »... a fost aproape de moarte, �i �i-a pus via�a în joc, ca s� 

împlineasc� ce lipsea slujbei voastre pentru mine.« Astfel de oameni »nu �i-au iubit via�a chiar 

pân� la moarte« (Apocalipsa 12, 11). Oamenii care au o astfel de concep�ie lucreaz� mai 
departe, cu toat� oboseala lor. Din p�cate sunt rari astfel de lupt�tori ai lui Dumnezeu! 
 
Refuzul de a lucra împreun� – versetele 5-9 
 
   Dup� ce conflictul cu Efraim a fost înl�turat prin interven�ia blând� a lui Ghedeon, el are din 
nou a face cu un alt conflict. La conflictul cu Efraim a fost vorba de participarea la lupt�. 
Conflictul care se na�te acum se refer� la aceia care nu vor s� participe la lupt�. Nu este nici 
m�car vorba de o participare activ�, ci de sprijinirea celor care sunt activi la eliberarea 
poporului. Ghedeon avea dreptul s� aib� parte de participarea �i sprijinul lor. 
   Locuitorii din Sucot (situat în �inutul semin�iei Gad) au socotit c� 300 de b�rba�i epuiza�i nu 
pot niciodat� s� lupte împotriva a 15.000 de lupt�tori cu experien��. Dup� primul atac prin 
surprindere al lui Israel ei se vor regrupa, desigur. Ghedeon s� dovedeasc� mai întâi, c� el poate 
cu adev�rat s� prind� pe împ�ra�ii du�manului. O astfel de atitudine nehot�rât�, �ov�ielnic�, �i în 
cele din urm� resping�toare, iau locuitorii din Sucot. Ei vor s� vad� mai întâi rezultatele. Ceea ce 
ei trec cu vederea este  lucrul cel mai important: este Domnul cu cei 300 de b�rba�i epuiza�i, sau 
nu este? Ei sunt în categoria oamenilor care mai întâi trebuie s� vad� �i apoi s� cread�. Ei vor s� 
vad� mai întâi un rezultat palpabil �i abia dup� aceea inten�ioneaz� s� ia parte. Pe ei îi 
intereseaz� lucrurile care se v�d. Acesta este duhul lumii �i al necredin�ei. Aici este o cetate care 
refuz� orice colaborare cu lupt�torii lui Dumnezeu. A�a ceva poate s� fie foarte descurajator 
pentru oricine dore�te s� lupte pentru Domnul. Ace�ti oameni au înc� respect pentru puterea 
du�manului �i pun tot felul de obstacole în calea celor care se dedic� intereselor lui Dumnezeu. 
   Apostolul Pavel a f�cut de asemenea experien�a, c� to�i l-au p�r�sit, dar el a reac�ionat altfel 
decât Ghedeon. El spune: »S� nu li se �in� în socoteal� lucrul acesta!« (2 Timotei 4, 16). 
Aceasta nu înseamn�, c� Ghedeon a reac�ionat gre�it. Este nevoie de r�zbunare, când cineva are 
pâine �i nu o d�, ceea ce ar fi necesar pentru progresul m�rturiei. Cine se împotrive�te lucr�rii 
Domnului, nu va sc�pa de pedeapsa Sa bine-meritat�, chiar dac� timpul pentru aceasta nu a venit 
înc�, c�ci lupta necesit� toat� aten�ia. 
   Penuel se comport� la fel ca Sucot, �i de aceea va avea aceea�i soart�. Penuel înseamn� „Fa�a 
lui Dumnezeu”. Aceast� cetate aminte�te de lupta lui Iacov cu Dumnezeu, care a avut loc acolo 
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cu aproximativ 500 de ani mai înainte. Acolo a fost lovit Iacov la încheietura coapsei, �i prin 
aceasta a fost permanent con�tient, c� sl�biciunea lui a oferit prilej lui Dumnezeu s�-�i arate 
puterea. Aceast� lec�ie au uitat-o locuitorii. Ca �i cei din Sucot, se uit� la ce se vede �i se bazeaz� 
pe factori omene�ti. La versetele 16 �i 17 ne vom ocupa mai detaliat cu pedeapsa pe care o 
veste�te Ghedeon. 
 
Restul este b�tut – versetele 10-12 
   
   �elul principal, pe care vrea s�-l ating� Ghedeon prin urm�rirea restului de Madiani�i, este 
luarea în captivitate �i prinderea celor doi împ�ra�i. F�r� dreptul de conducere �i strategia acestor 
împ�ra�i, o�tirea Madiani�ilor ar fi fost lipsit� de orientare. Împ�ra�ii nu au participat direct în 
lupt�, ci se aflau pe planul secund. De pe aceast� pozi�ie d�deau ordinele lor lupt�torilor. Ace�ti 
împ�ra�i reprezint� for�ele r�ului din locurile cere�ti, care opereaz� în planul secund �i dau 
ordinele lor la lumea vizibil� �i î�i exercit� influen�a asupra ei. C�peteniile din capitolul 7 
versetul 25 reprezint� dimpotriv�, persoane prin care aceste puteri rele î�i exercit� autoritatea. 
   În�elesul numelor acestor împ�ra�i exprim� foarte bine caracterul lor. Zebah înseamn� „o jertf� 
în slujba lui Dumnezeu” sau „o jertf� de t�iere ca jertf�”. �almuna înseamn� „o umbr� interzis�” 
sau „o umbr� spiritual� a mor�ii”. Faptul c� este vorba de doi împ�ra�i, arat� spre diversitatea 
r�ut��ii în interiorul domeniului de autoritate al lui satan, »domnul puterii v�zduhului« (Efeseni 
2, 2). Zebach nu reprezint� o jertf� pentru Dumnezeu, ci m�celul, pe care satan vrea s�-l fac� f�r� 
mil� în poporul lui Dumnezeu. �almuna înseamn� domeniul unde are loc aceasta. 
   Dac� vrem cu adev�rat s� fim liberi, deci nelega�i, atunci nu trebuie s� permitem acestor 
du�mani s� aib� influen�� în via�a noastr�. Cearta (a�a cum �tim deja, este însemn�tatea numelui 
Madian) este un du�man, care �i ast�zi produce nenum�rate jertfe în rândul poporului lui 
Dumnezeu. �inutul �i împrejmuirea în care are loc cearta este domeniul umbrei mor�ii. Cearta nu 
aduce via��, ci seam�n� moarte �i nimicire. Nu degeaba se aflau ace�ti doi împ�ra�i în cetatea 
Carcor, ceea ce înseamn� „cetatea pustiirii”. Un nume care se potrive�te cu adev�rat! 
   Mai exist� un aspect în aceast� victorie, de care trebuie s� �inem seama. Victoria asupra lui 
Madian este o penumbr� a victoriei definitive, pe care Israel o va avea în viitor asupra tuturor 
du�manilor lui. Despre aceasta putem s� citim în Psalmul 83 �i Isaia 9, 3-4. 
 
R�zbunarea – versetele 13-17 
 
   Înainte ca s� se r�fuiasc� cu împ�ra�ii pe care i-a luat captivi, Ghedeon î�i împline�te mai întâi 
promisiunea cu privire la Sucot �i Penuel. Aceste dou� cet��i s-au comportat nu numai neutru în 
lupt�, ci ele au refuzat chiar s� se fac� una cu lupt�torii pentru Dumnezeu �i nu le-au acordat 
ajutorul de care aveau nevoie. Practic aceasta însemna, c� ei au ales s� se a�eze de partea 
du�manului. Cine sustrage poporului lui Dumnezeu mijloacele prin care el prime�te putere, în 
timp ce aceste mijloace sunt deja prezente, îi face bine du�manului. Du�manul va avea atunci a 
face cu un împotrivitor sl�bit. De aceea indignarea lui Ghedeon este justificat�. Ca s� poat� da 
expresie a�a cum se cuvine indign�rii sale, el se folose�te de un tân�r din Sucot, care i-a c�zut în 
mâini. El a pus pe tân�r s�-i dea în scris numele acelora, pe care el vrea s�-i trag� la r�spundere 
pentru comportarea cet��ii. Când a ajuns în cetate, el aduce aminte oamenilor cet��ii de 
comportarea lor �i de cuvintele lor batjocoritoare. Cu siguran�� ei au stat ru�ina�i înaintea lui. 
Acum trebuiau s� se plece înaintea pedepsei anun�ate. Ghedeon îi pedepse�te, deoarece ei s-au 
comportat prietenos cu du�manul, �i anume într-un moment, când robii lui Dumnezeu erau 
epuiza�i �i cu toate acestea au continuat cu perseveren�� s� urm�reasc� pe du�man. Spinii �i 
m�r�cinii au l�sat s� li se fac� sim�i�i ghimpii ascu�i�i �i mult timp s�-�i aduc� aminte cât de 
nehot�râ�i au fost în ziua deciziilor. A fost o „lec�ie dureroas�”. Spinii �i m�r�cinii ca mijloace 
de disciplinare reprezint� necazuri, dezam�giri �i suferin��, care sunt necesare, ca aceia, care nu 
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au fost hot�râ�i în m�rturisirea lor pentru Domnul Isus, s� fie readu�i înapoi �i s� recunoasc�, c� 
au f�cut o gre�eal� cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. 
   În Penuel a d�râmat turnul, care probabil oferea cet��ii un renume deosebit, �i a omorât pe 
b�rba�ii ei. �i aici se face judecata acelora care ar fi putut s� lupte împotriva du�manului, cel 
pu�in s� încurajeze pe b�rba�ii lui Ghedeon afla�i în vân�toarea de urm�rire. Comportarea lor a 
fost urmarea socotelilor omene�ti. Astfel de gânduri sunt înt�rituri care se ridic� împotriva 
cunoa�terii lui Dumnezeu, �i care trebuie d�râmate. Turnul din Penuel pare s� fie un simbol al 
gândirii, al evalu�rilor omene�ti, �i al încrederii în sine, �i pentru acestea nu este nici un loc (vezi 
2 Corinteni 10, 4-5). Primul turn, despre care este vorba în Biblie, este amintit în Geneza 1, 11. 
Istoria este cunoscut� sub denumirea de Turnul Babel. Scopul pentru care a fost construit acest 
turn, este men�ionat acolo: »Vrem s� ne facem un nume« (versetul 4). Turnul sluje�te la 
glorificarea omului. Cine posed� un astfel de turn �i îi men�ine onoarea, acela va sta departe de 
lupta credin�ei. Dar cine lupt� pentru credin�� (Iuda 3), acela va d�râma acest turn. 
 
Zebach �i �almuna sunt omorâ�i 
 
   Victoria a fost ob�inut�, dar ea trebuie întregit�. Pericolele nu au disp�rut definitiv. Pericolul se 
ascunde în coada �epu�ului. Dup� victorie ies la lumin� anumite pericole �i anume sub forma 
cuvintelor de lingu�ire. Pentru prima dat� vin astfel de cuvinte din gura du�manului. Dup� ce 
Ghedeon a avut a face cu sabia du�manului, acum are a face cu gura lui. Probabil c� victoria la 
f�cut pe Ghedeon s� fie mai sigur pe sine; el pare s� piard� dependen�a lui de Domnul. De ce a 
început el s� vorbeasc� cu du�manii lui? Era destul de clar, c� ei trebuiau omorâ�i! El vrea s�-i 
trag� la r�spundere pentru omorârea fra�ilor lui. Dar prin faptul c� a început s� vorbeasc� cu ei, el 
se deschide pentru influen�a lor. Este exact a�a, ca �i la Eva, care a intrat în discu�ie cu �arpele 
(cu diavolul) �i prin aceasta a ajuns sub influen�a lui. Aceasta a avut efecte fatale asupra ei �i 
asupra întregului neam de oameni. Acum, când puterea celor doi împ�ra�i este distrus�, ei 
încearc� acum s�-l în�ele pe Ghedeon cu cuvintele lor de lingu�ire. �i cu toate c� el nu se las� 
impresionat de lingu�irea lor, se pare c� el nu se poate sustrage pe deplin de sub influen�a lor. El 
pierde în�elegerea adev�rat� despre puterea du�manului �i spune fiului lui, c� el trebuie s�-i 
omoare. Cu totul altfel a fost în Iosua 10, 22-27, unde Iosua a luat prizonieri cinci împ�ra�i. Iosua 
nu a încredin�at misiunea de a omorî pe ace�ti împ�ra�i unor b�rba�i tineri, ci pe »c�peteniile 

oamenilor de r�zboi, care merseser� cu el«. Nu se poate presupune, c� tân�rul f�cea parte din cei 
300 de b�rba�i. Tân�rul era fricos, �i to�i care au ar�tat c� sunt frico�i au plecat deja, înainte s� 
înceap� lupta. Ghedeon supraapreciaz� puterea fiului s�u. Aceasta este o lec�ie pentru to�i p�rin�ii 
(�i conduc�torii), care cu o anumit� satisfac�ie, c� copiii lor trupe�ti (sau spirituali) i-au parte la 
lupta spiritual�. Ei nu trebuie s� se lase indu�i în eroare, ca s� cear� de la ei lucruri care sunt mai 
presus de puterea lor (spiritual�). Deseori acestea sunt situa�ii în care se subapreciaz� puterea 
du�manului. 
   Dup� aceast� „înfrângere”, Ghedeon aude din nou cuvinte de lingu�ire rostite de du�man, de 
data aceasta cu cuvinte provocatoare. Manifestarea du�manului are a face cu onoarea, de care el 
însu�i voia s� se �in�: ei voiau s� moar� mai bine prin mâna conduc�torului, decât prin mâna unui 
tân�r. Ghedeon preia în acest caz toat� responsabilitatea �i omoar� pe cei doi împ�ra�i. El ia ceva 
de la ei, ca un fel de prad� de r�zboi, un trofeu, un semn de aducere aminte de victorie. Este 
posibil, ca semilunele, pe care el le ia de pe c�milele împ�ratului, arat� c� Ghedeon nu a dat lui 
Dumnezeu toat� onoarea, �i el însu�i voia s� p�streze o amintire cu privire la victoria sa. Despre 
nici un alt judec�tor dat de Dumnezeu nu citim c� ar fi f�cut ceva asem�n�tor. Numai Samson 
merge un pas mai departe. La el nu vedem c� ia lucruri de la du�man, ci o persoan�. Aceasta îl va 
face ca el s� e�ueze în lucrarea sa �i s� ajung� s� cad� definitiv. Ghedeon nu ajunge a�a de 
departe. Dar se pare c� germenele pentru falimentul viitor a fost pus deja aici. 
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Sc�parea din curs� – versetele 22-23 
 
   Urm�toarea lingu�ire, cu care Ghedeon are a face, nu vine din partea lumii, ci din partea 
poporului lui Dumnezeu. Ei vor s� aib� un conduc�tor vizibil, a�a cum au na�iunile. Lucrul de 
care Dumnezeu a aten�ionat în capitolul 7,2 are loc aici. Ei atribuie victoria unui om. Ei dau 
onoarea lui Ghedeon, care de fapt se cuvine numai lui Dumnezeu. Pe lâng� aceasta voiau ca prin 
urma�i s� asigure monarhia. În definitiv nu s-a �tiut niciodat� cine era urm�torul judec�tor. 
Împ�r��ia mo�tenit� oferea o oarecare siguran��. Totul pare s� fie logic, dar se întrevede c� 
poporul �i-a pierdut dependen�a de Dumnezeu. 
   Ast�zi se vorbe�te foarte mult despre conducere. Importan�a ei se accentueaz� tot mai mult. 
F�r� o conducere clar�, poporului lui Dumnezeu nu-i va merge bine. Dar multe din aceste 
vorb�rii arat� în realitate, c� nu se cunoa�te calea conducerii de c�tre Domnul Isus, a�a cum El o 
exercit� prin Duhul Sfânt. Aceasta nu înseamn� c� nu ar exista nici un frate cu darul de 
conduc�tor, sau care s� îndeplineasc� func�ia de conduc�tor, de supraveghetor sau de b�trân. Dar 
deseori poporului lui Dumnezeu îi lipse�te starea spiritual�, ca s� cunoasc� pe astfel de oameni �i 
s�-i recunoasc� ca atare pe baza semnelor caracteristice spirituale prezentate în Scriptur�. �i sunt 
numi�i pur �i simplu oameni, sau desemna�i public, sau oricum vrea s� se numeasc� instalarea 
lor. În orice caz, se vrea s� se aud� �i s� se vad� public, cine sunt conduc�torii. Prin aceasta se 
seam�n� germenele pentru diferen�a între „preot” �i „laic”. Ceea ce cere Israel se compar� cu 
instaurarea unui cler, a unei preo�ii. Slujitorul este în�l�at �i Dumnezeu este uitat. Israel va repeta 
mai târziu aceast� problem�; atunci poporul va primi un împ�rat, pe Saul (1 Samuel 8). Abia 
dup� aceea Dumnezeu d� pe omul dup� inima Sa, pe David (1 Samuel 16). 
   Din fericire Ghedeon recunoa�te pericolul rug�min�ii �i refuz� s� devin� împ�rat. El le atrage 
aten�ia cu privire la Dumnezeu, ca Împ�rat al lor. Aceasta trebuie s� ne slujeasc� �i nou� ca 
r�spuns, atunci când vin semnal�ri de a confirma pe cineva sau pe unii în pozi�ii de conducere, 
f�r� autoritate divin�. Un conduc�tor potrivit gândurilor lui Dumnezeu va respinge orice 
confirmare prin oameni. Apostolul Pavel prezint� în Galateni 1,1 o descriere bun� a apostoliei 
lui. Ca apostol era un conduc�tor de prim rang, dar toat� apostolia lui era lipsit� de aportul 
oamenilor, a�a c� el poate s� spun�, c� el este apostol »nu de la oameni, nici printr-un om, ci 

prin Isus Hristos«. Aceasta înseamn� c� originea, izvorul apostoliei sale  nu era la un om �i c� el 
nu a fost confirmat printr-un om în aceast� slujb� de apostol. 
 
Efodul – versetele 24-27 
 
   Pentru ce se roag� Ghedeon acum nu vine de la al�ii, ci aceast� dorin�� este izvor��te din inima 
lui. Abia a rostit cuvintele, cu care el respinge împ�r��ia, c� el î�i întinde mâna s� apuce preo�ia. 
El roag� tot poporul pentru a contribui la confec�ionarea unui efod. Efodul este o hain� care a 
fost purtat� numai de marele preot sau de preot. De aceea nu se cuvenea lui Ghedeon s� 
confec�ioneze un astfel de Efod. Rug�mintea lui ar fi putut s-o justifice, referindu-se la jertfa pe 
care a adus-o �i la altarul, pe care l-a ridicat în Ofra (capitolul 6). Nu a f�cut el acolo o lucrare 
asem�n�toare slujbei unui preot? Dar altarul, pe care el l-a construit acolo, nu avea un caracter de 
mijlocire. El nu a slujit, ca în numele poporului s� se apropie de Dumnezeu. 
   Efodul lui Ghedeon trebuia s� fie un semn de aducere aminte de victoria ob�inut�. De aceea el 
a rugat tot poporul, s� dea ceva pentru aceasta. Nu facem �i noi la fel: s� confec�ion�m sau s� 
atârn�m o amintire de victoria care ne-a dat-o Domnul? Povestim cu pl�cere de victoriile noastre, 
de binecuvântarea, pe care Domnul a vrut s-o dea prin lucrarea noastr�; desigur, toate sub 
mantaua, c� este spre onoarea Domnului. Dar nu este a�a, c� noi „ag���m” trofee pentru noi 
în�ine? Nu am fost noi uneltele s�rb�torite? Astfel de lucruri ne ajung o curs� de c�dere. 
   Poporul este imediat gata s� contribuie. Dac� un om trebuie s� contribuie cu ceva, ca s� fac� un 
simbol de amintire pentru o anumit� victorie, o va face cu pl�cere. Astfel Ghedeon pune pe locul, 
unde mai înainte a fost un tablou al lui Baal, un tablou pentru Dumnezeu. Dar rezultatul este 
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acela�i: închinarea la idoli. Efodul este privit ca mijlocul prin care se poate apropia de 
Dumnezeu. Dar deoarece Efodul nu st�tea în leg�tur� cu marele preot, care trebuia s�-l poarte, �i 
din cauza aceasta era exclusiv o form�, devine aici un mijloc de închinare la idoli. 
   Tot ce în cre�tin�tate se desparte de Hristos devine un mijloc de închinare la idoli. Forma ia 
locul con�inutului. A�a se spune, de exemplu, c� prin botez se ob�ine via�a nou�. Acela�i lucru se 
spune despre frângerea pâinii. Tot a�a se îngenunche înaintea unui crucifix. La astfel de 
evenimente se poate a�tepta în via�a de Adunare, dac� te la�i c�l�uzit de sentimente religioase, 
f�r� s� te la�i c�l�uzit de ce a spus Dumnezeu în Cuvântul S�u cu privire la via�a de Adunare �i 
de adorare a Persoanei Sale. Devine o curs� de c�dere nu numai pentru Ghedeon; el trage cu sine 
toat� casa lui în aceast� slujire idoleasc�. Aceasta arat� gravitatea cuvintelor care urmeaz�, pe 
care eu le-am auzit odat�: pe drumul care duce departe de Dumnezeu nu se merge singur! 
 
Via�a mai departe a lui Ghedeon – versetele 28-31 
 
   Dup� ce am auzit totul despre lupt� �i despre evenimentele care au rezultat din ea, în versetul 
28 urmeaz� consecin�ele. Madian a fost b�tut �i poporul sub conducerea lui Ghedeon are 
patruzeci de ani de lini�te. Dar cu aceasta istoria lui Ghedeon nu se sfâr�e�te. Se pare c� Ghedeon 
s-a f�cut comod �i a cedat pl�cerilor c�rnii, atunci când zilele luptei sale pentru Dumnezeu au 
trecut. Nu degeaba st� în Efeseni 6,13 aten�ionarea pentru cre�tin, ca el, dup� ce a ob�inut 
victoria, s� nu se odihneasc� pe laurii victoriei. El trebuie s� ia toat� arm�tura lui Dumnezeu, nu 
numai ca s� biruiasc� în zilele de lupt�, ci �i ca s� se împotriveasc� în ziua rea, �i s� poat� 
r�mâne în picioare, dup� ce a biruit totul. Via�a lui Ghedeon în continuare este din p�cate un 
exemplu gr�itor pentru faptul c� el nu a �inut cont de aceasta. El se retrage cu toat� lini�tea în 
casa lui, î�i ia multe femei �i prin aceasta are mul�i urma�i. Pe de o parte este o dovad� a 
succesului. În m�sura în care a crescut bun�starea �i influen�a unei persoane, în aceea�i m�sur� a 
crescut �i haremul lui. Împ�ratul Ahab a avut 70 de fii (2 Împ�ra�i 10, 1) �i unii din urma�ii lui 
Ghedeon au avut de asemenea mul�i fii (Judec�tori 10, 4; 12, 9.14). Pe de alt� parte ura �i crima, 
care a p�truns în familia lui Ghedeon, sunt caracteristice cazurilor de poligamie din Vechiul 
Testament. 
   În acest timp Ghedeon prime�te un fiu de la una din �iitoarele lui din Sihem, c�ruia el i-a pus 
numele Abimelec. Acesta este singurul fiu al lui Ghedeon, al c�rui nume este amintit. Nu 
degeaba are loc aceasta. Capitolul urm�tor, foarte lung, ne va prezenta caracterul acestui om �i 
ne va ar�ta ce izvor de suferin�� va fi el. În istoria lui vom vedea c� comoditatea �i goana dup� 
pl�ceri devine o surs� îngrozitoare a r�ului. Chiar numai faptul c� mama lui Abimelec nu a locuit 
în Ofra, ci altundeva, este semnificativ. Ghedeon a vrut pl�cerile, dar nu a vrut greut��ile. Mult 
mai semnificativ este însemn�tatea numelui, pe care el l-a dat copilului. Abimelec înseamn� 
„tat�l meu este împ�rat”. Acesta este un nume, pe care l-au purtat �i împ�ra�ii filistenilor (vezi 
Genesa 10, 21, 26). Faptul c� Ghedeon a pus acest nume fiului s�u, las� s� se recunoasc�, ceea ce 
probabil s-a petrecut în inima lui: nu este exclus ca lingu�irile din versetele 18 �i 22 s�-�i fi 
exercitat influen�a lor. 
   Cine î�i cunoa�te câtu�i de pu�in inima, �tie cum anumite lingu�iri pot s� prind� r�d�cini în 
gândirea lui. Ele ne pot r�mâne în amintire �i „în subcon�tient” gândul c� noi am fi importan�i �i 
am fi cineva, la care al�ii se uit� cu respect, va juca mai departe un rol important. În anumite 
ocazii acest gând nu mai poate fi �inut în frâu �i trece pe prim plan. Atunci vom deveni foarte 
importan�i �i Domnul nu va mai fi num�rul unu. Numai atunci când aceste gânduri sunt radical 
condamnate se va transpune în practic� ce ne solicit� Coloseni 3, 5: »Omorâ�i m�dularele 

voastre care sunt pe p�mânt: curvia, necur��ia, patima, pofta rea, �i l�comia, care este o 

închinare la idoli.« Nu este dorin�a nest�pânit� dup� importan�a propriei persoane o dorin�� rea? 
Nu este ea o form� de l�comie, de a vrea s� ocupi o pozi�ie, care se cuvine numai lui Dumnezeu? 
Ea nu este altceva, decât închinare la idoli! De aceea trebuie rupt� leg�tura cu astfel de lucruri. În 
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locul acestor pofte poate atunci s� intervin� ce se spune în Coloseni 3, 12: »o inim� plin� de 

îndurare, bun�tate, smerenie, blânde�e, îndelung� r�bdare.« 

   Al doilea lucru pe care l-am amintit, �i anume gândul cu privire la men�inerea în moarte, este 
înf�ptuirea locului din epistola c�tre Romani 6, 11: »Tot a�a �i voi în�iv�, socoti�i-v� mor�i fa�� 

de p�cat, �i vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos.« Aici avem în mân� cheia pentru a frânge 
gâtul gândurilor de mândrie – c�ci despre acestea este vorba – �i s� nu permitem ca ele s� 
reapar�. Baza pentru o asemenea atitudine fa�� de mândrie const� în ceea ce a f�cut Domnul Isus 
pe cruce. Despre aceasta este vorba în versetele anterioare versetului 11 din Romani 6. De aceea 
este a�a de important s� studiem temeinic epistola c�tre Romani. Vom în�elege atunci cine 
suntem noi în natura noastr�, ce a f�cut Dumnezeu cu noi în Hristos �i drept urmare cum trebuie 
s� st�m înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ne va da în mân� adev�ratele armele, c� s� lu�m 
p�catului orice preten�ie a lui asupra noastr� �i orice autoritate asupra vie�ii noastre. 
 
Sfâr�itul lui Ghedeon – versetele 32-35 
 
   Sfâr�itul lui Ghedeon este o m�rturie a Duhului cu privire la ceea ce a fost el pentru 
Dumnezeu. Despre el (�i în continuare numai despre Samson) se spune în aceast� carte, c� el a 
fost îngropat în mormântul tat�lui s�u. Mai departe se spune, c� el a murit »dup� o b�trâne�e 

fericit�«. Dup� câte �tiu eu, aceasta se spune în Vechiul Testament numai despre Avraam 
(Genesa 15,15 �i 25,8) �i despre David ( 1 Cronici 29,28). 
   Din p�cate israeli�ii nu urmeaz� binele, care s-a v�zut în via�a lui Ghedeon, ci r�ul, care a fost 
de asemenea v�zut în via�a lui Ghedeon. Prin confec�ionarea Efodului el a adus poporul înapoi la 
închinarea la idoli. Prin aceasta el a nimicit lucrarea sa din capitolul 6, 25-27 �i a sem�nat 
germenele pentru o nou� abatere a poporului. Israeli�ii »au început iar��i s� curveasc� cu 

Baalii«. La aproximativ 40 de ani, dup� ce Ghedeon a distrus alatul lui Baal, israeli�ii au f�cut pe 
Baal-Berit ca dumnezeu al lor. Baal-Perit înseamn� „domn al leg�mântului”. Închinarea la Baal 
era un semn al leg�mântului cu canaani�ii, era un semn a ceva, pe care Dumnezeu l-a interzis 
categoric. Poporul uit� pe Dumnezeu �i binele, pe care Ghedeon l-a f�cut poporului. 
   Cu tot faptul, c� Ghedeon a contribuit la aceast� evolu�ie, Dumnezeu face poporul r�spunz�tor 
de aceast� situa�ie. El îi mustr� pentru nerecuno�tin�a fa�� de ce a f�cut Ghedeon. Nerecuno�tin�a 
este o caracteristic� �i a timpului nostru. Cum ne comport�m noi fa�� de fra�ii care ne-au slujit �i 
care prin vestirea Cuvântului lui Dumnezeu ne-au f�cut pe Domnul Isus mare, a�a c� adorarea 
noastr� a devenit mai profund�? În afar� de aceasta ne-au m�rit dorin�a s� ascult�m de Cuvântul 
lui Dumnezeu, a�a c� am început s�-I slujim cu o d�ruire mai mare. Noi ar trebui s� fim 
mul�umitori oamenilor, care prin vestirea lor �i prin via�a lor ne-au adus pe Hristos mai aproape 
�i ne-au dus pe noi mai aproape de Hristos. Despre astfel de oameni citim de exemplu în Romani 
16,3-4 �i Evrei 13,7,17. 


