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Verset călăuzitor: Judecători 7.4
Judecători 7.4: Și Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă mult, coboară-i la apă și ți-i
voi încerca acolo”
Citește capitolele 6 și 7.

Examene la școală
Este septembrie și a început din nou școala. E greu de crezut, dar nu mai e mult până când
lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând
foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. Desigur, există întotdeauna
presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru
un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii
profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși,
din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu
siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie
materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de
profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde
„vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să
lase măștile jos!

Teste în școala lui Dumnezeu
Și Dumnezeu dă teste neanunțate. Fiecare creștin credincios în creștere este un elev în școala lui
Dumnezeu, iar marele Învățător procedează adesea în așa fel încât administrează teste neanunțate
pentru a ne măsura credința. Uneori este vorba doar de un mic „test”, iar alteori de un „ciocan
mare”. Ele pot apărea oriunde și în oricare dintre situațiile noastre de zi cu zi. Aceste teste sunt
atât de neanunțate, încât de multe ori nici măcar nu știm că suntem testați. Dar Dumnezeu știe și
ne urmărește pentru a vedea cum acționăm în acest caz. El este interesat de toate relațiile noastre
cu „materialul didactic” din școala Sa, precum și de relația noastră cu El.

Dumnezeu testează credința poporului Său
În Judecători 7 găsim o relatare a unor încercări neanunțate, la care Dumnezeu i-a supus pe unii
dintre oamenii Săi în zilele lui Ghedeon. Judecătorii au domnit în Israel înainte de vremea
împăraților, iar Ghedeon a fost unul dintre judecătorii folosiți de Dumnezeu pentru a-l elibera pe
Israel de madianiți. Madianiții erau una dintre națiunile ostile lui Israel, care trăiau în zona de la
est de râul Iordan. Aveau o tactică ciudată pentru a menține Israelul în opresiune. În fiecare an,
la vremea recoltei, hoardele de madianiți călare pe cămile se înghesuiau să traverseze râul Iordan
și să intre pe teritoriul lui Israel. Le-au jefuit pământul, au luat ce au vrut din roadele recoltei și
au distrus restul. De asemenea, au luat toate oile, toți boii și toți măgarii care le-au atras atenția.
Acest lucru a fost așa timp de șapte ani grei. Nu e de mirare că mulți israeliți s-au ascuns în râpe
și peșteri de munte, când au venit madianiții, și nu e de mirare că au strigat în cele din urmă către
Domnul. (Vezi istoria de fond în Judecători 6.1-6.) Se poate vedea că Domnul a permis
1

Testul neanunțat - David R. Reid
Judecători 6-7
înfrângerea lui Israel de către madianiți din cauza păcatului lui Israel. În cele din urmă, după
șapte ani de pedeapsă educatoare, Israel a înțeles mesajul și s-a întors la Domnul. Măsurile
educative ale lui Dumnezeu [folosind un termen vechi: „pedeapsă”] pentru poporul Său de astăzi,
ca și în zilele lui Ghedeon, au întotdeauna ca scop întoarcerea inimilor îndărătnice la El. (Vezi
Evrei 12.3-11.)
1. Cine va reacționa?
Primul test neanunțat, prin care Dumnezeu l-a lăsat pe poporul Său să treacă, ar putea fi numit
testul „Cine-va-reacționa?”. Madianiții invadaseră dincolo de Iordan pentru al optulea an greu
de jaf al recoltelor (Judecători 6.33). În puterea Duhului Domnului, Ghedeon a lansat un apel
către popor să vină și să lupte împotriva dușmanului. Acest apel a fost o chemare a lui Dumnezeu.
Apelul s-a adresat mai întâi familiei lui Ghedeon, abiezeritul, apoi propriei sale seminții din
Israel, Manase, și în cele din urmă semințiilor din apropiere, Așer, Zabulon și Neftali (Judecători
6.34,35). Mulți au răspuns la apel - dar nu toți. În semințiile Manase, Așer, Zabulon și Neftali
erau cu siguranță mai mulți oameni la un loc decât cei 33.000 (Judecători 7.5), care au răspuns
la chemarea lui Dumnezeu. O, da, probabil că au existat multe „motive întemeiate” și, de
asemenea, scuze clare pentru a respinge apelul. „Un caz fără speranță!” – „De ce să mă supun
lui Ghedeon?” – „Și celelalte seminții trebuie să-și ia partea lor de povară!” – „Sunt prea ocupat
să-mi fortific adăpostul din munți!”
Testul „cine-va-reacționa?” este prezentat și astăzi poporului lui Dumnezeu. Dușmanul sufletelor
noastre „jefuiește pământul” din jurul nostru. Satan este la lucru, în școala ta și în slujba ta.
Standardele morale și adevărul sunt abordate de fiecare după cum crede de cuviință. Chemarea
lui Dumnezeu se îndreaptă către fiecare creștin credincios aflat în creștere pentru a se alătura
luptei. Chemarea nu este doar pentru misionarii de peste mări și țări sau pentru „persoanele care
lucrează cu normă întreagă” pentru Domnul, ci pentru noi toți. Ce facem noi, pentru a lupta cu
inamicul chiar acolo unde ne aflăm? Ajutăm la înaintarea mărturiei creștine în campusurile
universitare - sau fugim în ascunzătorile amânării și ale indeciziei? Ne-am alăturat grupei de
studiu biblic, pe care un oarecare „Ghedeon” încearcă să îl înceapă acolo unde lucrăm - sau doar
îi urmărim eforturile din peștera noastră sigură, din lipsa de angajament? Dacă refuzăm să
răspundem chemării, nu numai că dușmanul își va continua lucrarea de devastare, dar și noi
înșine vom cădea în urma testului neașteptat al lui Dumnezeu.
2. Cine se teme?
Un al doilea test neanunțat a fost experimentat de Ghedeon și de însoțitorii săi în Judecători 7.13. Vom numi acest test testul „Cine-se-teme?”. Acest test a venit atunci când Ghedeon și-a adus
recruții în valea Izreel, unde erau campate armatele dușmanului. De pe dealurile care formau
marginea sudică a acestei vaste văi, tabăra întinsă a madianiților putea fi văzută sub ei. Erau atât
de multe trupe ale vrăjmașului, încât păreau ca niște lăcuste care acopereau pământul - ca nisipul
de pe malul mării (Judecători 7.12)! Imaginează-ți că ai fi unul dintre soldații israelieni nouîncorporați și că ai arunca prima privire asupra inamicului. „În ce m-am băgat?” – „Nici măcar
nu știam la ce am fost chemat!” – „Sunt de acord să ieșim din peșteri, dar nu acum!” – „Voi fugi
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de îndată ce se va ivi prima ocazie!” Ei bine, oamenii lui Ghedeon nu au trebuit să aștepte prea
mult până când au avut ocazia să iasă și să fugă acasă. Domnul a spus că oricine se temea va fi
eliberat imediat, și mai mult de două treimi din armata lui Ghedeon „L-a crezut pe Domnul pe
cuvânt”! Nu și-au dat seama că tocmai au picat un test neașteptat.
Domnul încă mai aplică acest test „cine-se-teme?”, ca măsură pentru credința noastră. El nu ne
obligă niciodată să luptăm, atunci când dorim să fugim înapoi la adăpostul ascunzătorii noastre
din munți. Dar El ne testează. Vrem să ne ridicăm pentru Domnul, atunci când ne confruntăm cu
dușmanul? Ne ridicăm (poate singuri) pentru adevărul Bibliei la orele de engleză sau de biologie
- chiar dacă acest lucru duce la primirea unei note mai mici? Susținem valorile morale absolute
ale Scripturii în căminul nostru sau la locul de muncă - chiar dacă nimeni nu se interesează de
ele? Acest lucru necesită nu numai curaj, ci și o credință testată în spatele acestui curaj.
3. Cine este vigilent?
În Judecători 7.4-7 vedem un al treilea test neanunțat, pe care Dumnezeu l-a făcut însoțitorilor
lui Ghedeon. Testul „Cine-este-vigilent?” a fost efectuat pe cei 10.000 de soldați buni, care după
primele două teste mai „zăboveau” acolo. Acest al treilea test a fost făcut la sursa de apă, unde
se aflau în tabără. Oamenii lui Ghedeon nu au visat niciodată că vor fi testați în ceea ce privește
modul în care vor bea apă. Dar modul în care și-au potolit setea a fost foarte important. Aceasta
arăta dacă erau atenți la inamic. Dacă stăteau neglijent în patru labe pentru a-și băga capetele și
gurile în apa răcoritoare, era destul de clar că erau mai interesați să-și satisfacă propriile nevoi
decât să înceapă bătălia. Pe de altă parte, dacă luau apa în cupa mâinii și o sorbeau, astfel încât
să poată fi în continuare cu ochii pe inamic, dovedeau că erau în alertă și gata de luptă. Doar 300
de bărbați au trecut acest test - doar trei procente!
Doar un mic procent din creștinii de astăzi trec testul „cine-este-vigilent?”. În timp ce ne
confruntăm cu dușmanul, suntem mai preocupați de noi înșine și de nevoile noastre, decât să
luptăm în bătăliile Domnului. Efeseni 6.10-18 ne avertizează, că ne aflăm într-o bătălie spirituală
și că nu trebuie să îndrăznim să devenim mai puțin veghetori. Nu suntem vigilenți, dacă suntem
mai preocupați de bunăstarea noastră fizică, decât de starea noastră spirituală. Nu suntem
vigilenți, dacă suntem mai preocupați de avansarea noastră în această lume, decât de pătrunderea
dușmanului în familia și părtășia noastră. Numai bunele intenții nu au câștigat niciodată o bătălie
- sau nu au trecut cu succes un test neanunțat! La fel ca în zilele lui Ghedeon, modul în care ne
tratăm nevoile de bază este o bună măsură pentru a afla unde ne aflăm din punct de vedere
spiritual „acum” și dacă trecem cu bine testul „cine-este-vigilent?”.

Credința noastră se arată în testul neanunțat
Oamenii lui Ghedeon, care au trecut toate cele trei teste, erau o armată jalnic de mică - mult mai
puțin de un procent din cei 135.000 de oameni ai inamicului (Judecători 8.10). Ne putem imagina
șocul (și credința) lui Ghedeon, când Dumnezeu i-a redus armata la aproape o mână de oameni.
Probabil că Ghedeon a răsuflat ușurat, când Dumnezeu a încetat în sfârșit să mai spună: „Ai prea
mulți oameni!”. Dar cum ar putea un grup de 300 de oameni cu trâmbițe și torțe să învingă
135.000 de oameni bine echipați? Nici o problemă. Unu plus Dumnezeu este întotdeauna în
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majoritate! Citiți restul cărții Judecători 7 și vedeți cum Domnul a adus biruința cu cei 300 de
oameni, a căror credință a fost pusă la încercare. Aceasta este întotdeauna calea lui Dumnezeu.
Soldații Săi aleși sunt ucenicii a căror credință s-a manifestat în testele neanunțate!
Titlul original: „Unannounced Tests”.
Sursa: www.growingchristians.org
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