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„Ghedeon a ajuns la Iordan ?i l-a trecut, el ?i cei trei sute de oameni care erau cu el, obosi?i, dar urm?rind mereu
pe vr?jma?.” (Judec?tori 8:4)
Via?a lui Ghedeon este un exemplu perfect al modului în care Dumnezeu creeaz? circumstan?e imposibile pentru
slujitorii S?i pentru a-?i ar?ta slava. Domnul l-a chemat pe acest om timid s? conduc? Israelul în lupta împotriva
unui inamic cople?itor: 100.000 de madiani?i în compara?ie cu armata israelian? de 22.000 - care a fost apoi
redus? la un num?r special de persoane pentru lupt? de doar 300. Acestea nu erau doar cote cople?itoare, ci erau
eviden?iate de imposibil. Dumnezeu a împins limita cu mult peste puterea lui Ghedeon pentru a-?i aduce glorie.
Observ ast?zi patru lec?ii minunate în povestea lui Ghedeon:

1. Resursele limitate nu-L limiteaz? niciodat? pe Dumnezeu. Domnul nostru a l?sat totul clar: trebuie s?
fim ai Lui „cu totul” atunci când Îl urm?m. Aceasta înseamn? abandonarea oric?rei încrederi în sine - toat?
încrederea în propriile noastre abilit??i ?i resurse - ?i a ne pune încrederea în El pentru a le împlini. De
multe ori, Dumnezeu ne limiteaz? cu inten?ie resursele noastre pentru a ne asigura c? El va primi toat?
slava.
2. Descurajarea poate împiedica - dar nu poate opri niciodat? - planul suprem al victoriei lui
Dumnezeu. Acest lucru este mai u?or de în?eles dac? te pui în locul lui Ghedeon. Uneori, experien?ele
noastre cele mai dezam?gitoare, care descurajeaz? sufletul, care te usuc? de putere, nu vin de pe câmpul
de lupt? al vie?ii, ci din propria noastr? familie spiritual?. Ghedeon se confrunta cu descurajare din cauza
oamenilor, îns? nu a permis s?-l împiedice s? avanseze.
3. Harul pentru victorie se m?re?te pentru cei obosi?i. Chiar ?i în fa?a epuiz?rii, Ghedeon ?tia c?
Dumnezeu era pe cale s? aduc? victoria. S-ar putea s? ni se întâmple acela?i lucru ?i nou?: pe m?sur? ce
continu?m s? avem încredere în Domnul în mijlocul propriilor noastre circumstan?e dificile, atunci - a?a cum
s-a întâmplat cu Ghedeon - putem ?ti c? va fi victoria lui Dumnezeu.
4. Dumnezeu nu se opre?te la o jum?tate de biruin??. Planul Lui este întotdeauna pentru salvarea noastr?
deplin? ?i uneori acesta se împline?te doar în ultima jum?tate de or?, când suntem frustra?i, obosi?i ?i nu
mai putem înainta.
Cert este c? fiecare lupt? cu care ne confrunt?m are un scop ve?nic. Nu este doar înfrângerea unui du?man - este
exaltarea lui Isus. Când avem încredere în Dumnezeu dincolo de propria noastr? capacitate, El ne ofer? toat?
puterea pentru a birui lupta ?i o face într-un mod prin care toat? slava s? fie a Lui.
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