
GIDEON 
 
 

More space dedicated to this man in the Book of Judges than any other. We are 
clearly to pay attention to the life of this man.  

 
GHÊ-ĐI-ÔN 

 
Nhân vật trong sách Các Quan Xét này được đề cập đến nhiều hơn bất kì người 
nào khác.  Vì vậy, chúng ta cần phải thật tập trung chú ý đến cuộc đời của ông.  
 
He is a man that is of great encouragement to us. We can all identify with Gideon. 
He may have been an insignificant farmer, fearful, and weak in faith BUT God 
could use him for His glory. He is a good example of how God can take a weak 
thing and make something from it. 
 
Ông là niềm khích lệ rất lớn cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm 
với Ghê-đê-ôn. Có thể  ông là một người nông dân tầm thường, hay sợ hãi, và 
yếu đức tin NHƯNG Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để làm vinh hiển cho danh 
của Ngài. Ông là một tấm gương tuyệt vời mà qua đó nói lên rằng Chúa có thể 
dùng những công việc nhỏ làm nên những công việc to lớn, và những con người 
yếu đuối thành những con người vĩ đại. 
 
If God could and did use a Gideon, He could surely use anyone here.  
 
Gideon had an immature faith when we first meet him. But the great thing was 
that he matured. Not every believer does that. He was not a perfect man. He lived 
in the lawless times of the Judges and the carnal spirit of that age infected him. 
Even towards the end of his life, compromise came in and hurt his legacy.  
 
Nếu như Đức Chúa Trời đã dùng một Ghê-đê-ôn, thì chắc chắn Ngài có thể 
dùng bất cứ người nào trong căn phòng nầy. 
  
Khi chúng ta đọc đến những phân đoạn đầu nói đến Ghê-đê-ôn, chúng ta thấy 
ông chưa trưởng thành trong đức tin. Nhưng điều lớn lao đã xảy ra khi ông 
trưởng thành. Không phải mọi tín hữu ai cũng làm được điều đó. Ông không 
phải là một con người trọn vẹn. Trong thời Các Quan Xét Ông đã sống vô luật 
lệ và tinh thần nhục dục của thời đại đó đã ảnh hưởng trên đời sống của ông. 
Thậm chí cho đến cuối cùng, sự thỏa hiệp đã xảy đến với ông và tổn thương ảnh 
hưởng trên di sản do ông để lại. 
 
There are 3 main stages of Gideon’s life: 
 

1. COWARDICE (Các-quan-xét 6) – TÍNH NHÚT NHÁT 
2. CONQUEST (Các-quan-xét 7-8:21) – SỰ CHINH PHỤC 



3. COMPROMISE (Các-quan-xét 8:22-35) –  SỰ THOẢ HIỆP 
 
Lets look at these one by one: 
 

(1) COWARDICE (Judges 6) 
 
The story is set in a familiar historical scene in Israel. God has chastised Israel for 
their sin. His instrument is a brutal group known as the Midianites who were a 
marauding tribes’ people like the Vikings.  They came during harvest time from the 
East on camels and plundered the harvest and possessions of the Israelites.  
 
Chúng ta hãy cùng nhau xem từng phần một: 
 

1. TÍNH NHÚT NHÁT (Các-quan-xét) 
 
Câu chuyện được đặt để trong một bối cảnh lịch sử quen thuộc trong dân Y-sơ-
ra-ên Đức Chúa Trời đã sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên vì cớ tội lỗi của họ. Công cụ 
của Ngài là một nhóm người Mê-đi-an hung ác, họ là một bộ tộc cướp bóc 
giống như những người Vai-kinh. Trong suốt thời gian mùa gặt, họ đến từ phía 
Đông đi bằng lạc đà và tước đoạt vụ mùa và của cải của dân Y-sơ-ra-ên. 
 
V2- Things had gotten so bad that the Israelites were not able to live at their 
homes anymore. The people were “greatly impoverished.” (v6) 
 
V7 - This chastisement was so bitter that it led them to cry unto the Lord in 
repentance and for deliverance. 
 
V11 – The Lord decided to use Gideon to be His instrument of deliverance for the 
nation. He was a most unlikely choice: 
 
V2- Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên không thể sống ngay 
trong nhà của họ nữa. Dân Y-sơ-ra-ên bị "nghèo khổ bẩn chật." (V6) 
 
V7 - Sự sửa phạt này quá đắng cay đến mức họ than khóc ăn năn xin Chúa giải 
cứu họ. 
 
V11 – Đức Chúa Trời quyết định dùng Ghê-đê-ôn làm công cụ để giải cứu cho 
quốc gia này. Hầu như, Ghê-đê-ôn là một sự lựa chọn không đúng: 
 
(i) Tribe & Family insignificant (v15) – and he was the lowest. Hence, Gideon 
argued that he was the least qualified man in all of Israel! Basically he told God that 
you’ve got the wrong address. Gideon was living by sight, not by faith. Our 
ancestry and education is no barrier to God.  
 



(i) Bộ tộc và Gia đình: Tầm thường (câu 15) - và ông là người nhỏ nhất nhà. Do 
đó, Ghê-đê-ôn than rằng ông là người ít có khả năng nhất trong cả dân Y-sơ-ra-
ên! Về cơ bản, ông thưa với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã chọn sai người. Ghê-
đê-ôn đã sống bằng mắt thấy, chứ không phải bằng đức tin. Tổ phụ và nền giáo 
dục của chúng ta không phải là những rào cản đối với Đức Chúa Trời. 
 
(ii) Fearful of Midianites (v11) and fearful of his family and neighbours (v27) – he 
was no bold Samson! Our natural temperament is not a hindrance for God. He can 
take the fearful and weak in faith and make them strong.  
 
(ii) Sợ hãi người Mi-đi-an (Câu 11) và sợ gia đình và hàng xóm của mình (câu 
27) - ông không can đảm như Sam-sôn! Tính khí tự nhiên của chúng ta không 
phải là một trở ngại đối với Chúa. Trong đức tin, ông có thể làm cho sự sợ hãi 
và yếu đuối nên mạnh mẽ. 
 
(iii) Family were compromised in idolatry – the spiritual condition of our relatives 
doesn’t not mean that God cannot use us.  

 
(iii) Gia đình không thỏa hiệp với thần tượng – hoàn cảnh thuộc linh họ hàng 
thân thuộc của chúng ta không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không dùng chúng 
ta. 
 
(iv) Doubted God’s presence (v13) – Even when the angel of the Lord promises 
him this, Gideon is not convinced. One of his favorite words was “if.” He sees all 
the problems and none of the possibilities.  However, at least he was concerned 
about God’s work. He didn’t simply dismiss the problems of the nations as bad 
luck. He knew it was linked to a spiritual problem.  
 
(iv) Nghi ngờ sự hiện diện của Chúa (câu 13) - ngay cả khi các thiên sứ của Đức 
Chúa Trời hứa với ông điều này, thì vẫn chưa thuyết phục Ghê-đê-ôn.  Một 
trong những từ ngữ ông thích dùng là “nếu".  Ông chỉ thấy toàn những nan đề 
mà không thấy các cơ hội.  Tuy nhiên, ít nhất Ghê-đê-ôn cũng tỏ ra quan tâm về 
công việc của Chúa.  Ông đã không gạt đi những vấn đề thuộc về thế gian và 
cho rằng đó là do thiếu may mắn.  Ghê-đê-ôn biết điều đó có một sự liên quan 
đến vấn đề thuộc linh.   
 
How does God reassure him? Positive thinking or self-help course? NO – God 
consistently points Gideon to the fact of God’s presence and power to overcome 
the Midianites (v12, 14b, 16)  
 
Chúa trấn an ông như thế nào? Suy nghĩ tích cực, hay là tiến trình tự giúp bản 
thân? KHÔNG - Chúa luôn chỉ ra cho Ghê-đê-ôn cách thích hợp đối với vấn đề 



thực tế về sự hiện diện và quyền năng của Ngài để đắc thắng người Mê-đi-an 
(câu 12, 14b, 16) 
 
There is a great principle in the Bible – a man or a woman is not great because of 
who they are but because of the God who is with them. Hudson Taylor used to say 
that we don’t need great faith – just faith in a great God.  
 
Một nguyên tắc tuyệt vời trong Kinh Thánh - một người nam hoặc người nữ trở 
nên vĩ đại không phải vì khả năng của họ mà vì Chúa ở với họ. Hudson Taylor 
(một mục sư nổi tiếng) đã từng nói rằng chúng ta không cần đức tin lớn- chỉ cần 
đặt đức tin vào một Đức Chúa Trời vĩ đại. 
 
Despite meeting the angel of the Lord (which could well have been Jesus Christ) 
and being given an emphatic promise of total victory over the Midianites (v16), 
Gideon was still fearful and demanded more reassurance.  
 
Mặc dù gặp thiên sứ của Chúa (cũng có thể được Chúa Cứu Thế hiện diện) và 
được ban cho một lời hứa nhấn mạnh về sự hoàn toàn chiến thắng người Mi-đi-
an (câu 16), nhưng Ghê-đê-ôn vẫn sợ hãi và xin sự bảo đảm hơn nữa. 
 
V17 – He requested a further sign. When this was fulfilled, he asked for two more 
signs in v36-40.  
 
From a human and even spiritual perspective there didn’t appear to be much going 
for Gideon. If we were God, we would likely have given up long ago on this man. 
He was insignificant, continually fearful, weak in faith, and made excuse after 
excuse.  
 
Câu 17 - Ông xin thêm một dấu hiệu nữa. Khi điều này được thực hiện, thì ông 
xin cho hai dấu hiệu tiếp theo (câu 36-40). 
 
Từ một quan điểm của con người và thậm chí cả về khía cạnh thuộc linh, không 
xuất hiện nhiều sự việc xảy ra cho Ghê-đê-ôn. Nếu chúng ta là Đức Chúa Trời, 
thì có thể chúng ta đã từ bỏ người này từ lâu rồi. Vì ông là người tầm thường,  
liên tục sợ hãi, yếu đức tin, và hay đổi thừa vì nhiều lý do khác. 
 
But God’s ways are not our ways. We tend to judge too quickly. Remember even 
the godly and experienced Samuel made that mistake when God sent him to 
Bethlehem to anoint another king instead of Saul from the family of Jesse. He was 
impressed by the outward looks of Eliab. That’s a mistake we often make – we’re 
impressed with looks, money, education, social status. Professing Christians choose 
life partners, close friendships, church leaders etc. using such criteria. No one was 
impressed with David or saw his potential except God. No one was impressed 



with Gideon – but God. The man or woman we think least qualified for God’s 
work may turn out to be the greatest blessing to us and the work of God. 	 
 
Nhưng phương cách của Đức Chúa Trời khác với phương cách của chúng ta. 
Chúng ta có xu hướng vội phán xét. Xin hãy nhớ rằng, ngay cả những người tin 
kính Chúa và kinh nghiệm như Sa-mu-ên cũng rơi vào tình trạng đánh giá sai 
lầm khi Đức Chúa Trời sai ông đến Bết-lê-hem để xức dầu cho một vị vua khác 
thay thế vua Sau-lơ từ gia đình của Jesse. Ông được gây ấn tượng bởi vẻ bề 
ngoài của Ê-li-áp. Đó là một sai lầm chúng ta thường mắc phải - chúng ta có ấn 
tượng với vẻ bề ngoài, tiền bạc, giáo dục, và địa vị xã hội. Nhiều người xưng là 
Cơ Đốc Nhân mà lựa chọn bạn đời, bạn thân và các nhà lãnh đạo hội thánh… 
mà dùng các tiêu chuẩn như vậy. Không ai có ấn tượng với Đa-vít  hay nhìn 
thấy tiềm năng của ông  ngoại trừ Chúa. Cũng như không có ai có ấn tượng với 
Ghê-đê-ôn - chỉ ngoại trừ  Chúa. Có những người nam hay người nữ mà chúng 
ta nghĩ rằng họ không có trình độ cao hoặc khả năng cho công việc của Chúa, 
Đức Chúa Trời có thể dùng để trở nên một nguồn phước to lớn nhất cho chúng 
ta và công việc của Đức Chúa Trời. 
 
Having said all of that, there were some small signs that God was working in this 
man’s life. We saw in v13 that he was burdened for his people and knew their 
history. When he realized he had truly met with God, he feared (v22).  
 
Những điều đã nói ở trên, có một số dấu hiệu nhỏ chỉ cho thấy rằng Đức Chúa 
Trời đang hành động trên cuộc đời của con người này. Chúng ta đã thấy trong 
câu 13 rằng ông cảm thấy lo lắng cho dân sự của mình và biết lịch sử của họ. 
Khi ông đã nhận ra rằng ông đã thực sự gặp gỡ Đức Chúa Trời, thì ông đã sợ 
hãi (câu 22). 
 
Also it is easy to criticize his fear of his family and neighbours in v27 but lets give 
him credit that he at least obeyed the Lord and pulled down the altar of Baal. God 
didn’t explicitly say he had to do it during the day. None of us enjoy confronting 
sin in our home and neighbourhoods but Gideon did it and he did it completely 
(v27) It’s easy to talk the talk in the privacy of the winepress before God but very 
hard to stand for God in public before all.  
 
Cũng vậy, rất dễ chỉ trích nỗi sợ hãi của ông về gia đình và hàng xóm trong câu 
27, nhưng cũng phải công nhận rằng, ít nhất ông đã vâng lời Đức Chúa Trời và 
phá đổ bàn thờ của Ba-anh. Đức Chúa Trời đã không nói cách rõ ràng rằng ông 
phải làm điều đó ngay trong ngày. Không ai trong chúng tôi thích đương đầu 
với tội lỗi trong gia đình và láng giềng của chúng ta nhưng Ghê-đê-ôn đã làm 
được việc đó và ông đã làm điều đó cách hoàn thành (câu 27). Thật dễ để thưa 
chuyện với Chúa khi chúng ta ở một mình, nhưng thật khó để bênh vực cho 
Chúa trước tất cả mọi người ở nơi công cộng. 
 



Don’t think that as a mortal man you will never be afraid. The Psalmist cried, “am 
afraid, I will trust in thee.” (Psa 56:3 )  
 
Đừng nghĩ rằng chỉ đơn thuần là một con người, bạn sẽ không bao giờ sợ 

hãi.  Tác giả Thi Thiên đã thốt lên: “Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ 
cậy nơi Chúa.” 

 
It is not lack of fear but of faith that is the critical thing. Going to be times we will 
be afraid – God needs to be leaned on at this time. Gideon’s fear did not stop him 
from being obedient. 
 
Điều quan trọng không phải là sợ hãi mà là thiếu đức tin.  Sẽ đến lúc chúng ta 
sợ hãi, khi ấy, chúng ta phải học cách nhờ cậy Chúa. 
 
God will work with a fearful man – doesn’t cast us away after the first doubt. 
 
Chúa sẽ hành động trên một người biết sợ hãi, Ngài sẽ không từ bỏ chúng khi 
lần đầu chúng ta nghi ngờ.  
 

(2) CONQUEROR (Judges 7:1-8:21) 
 
God does not give up on Gideon. He sees the potential in him to be a mighty man 
of valour. No one else could! Gideon could not even see it!  
 
God begins with us right where He finds us. He knows our weaknesses. He is like 
a master sculpter looking at a rough piece of stone – the potential is there but only 
time will fashion it to be a masterpiece.  
 
 
Gideon has shown faith in Judges 6 (albeit imperfect) and passed his first great 
test. It’s faith that made Gideon the man that he was! He has dealt with the 
compromise in his own home. God will now take his weak faith and strengthen it 
by further tests. God has not finished molding the man.  

Đức Chúa Trời không từ bỏ Ghê-đê-ôn. Ngài nhìn thấy tiềm năng trong ông là 
một người dũng cảm. Mà không người nào có thể nhìn thấy! Thậm chí, Ghê-đi-
ôn cũng không thể biết điều đó! 

Đức Chúa Trời bắt đầu hành động với chúng ta ngay nơi Ngài tìm thấy chúng 
ta. Ngài biết những sự yếu đuối của chúng ta. Ngài giống như một nhà điêu 
khắc bậc thầy nhìn vào một phiến đá thô - tiềm năng đang nằm ở đó, nhưng chỉ 
có thời gian mới làm cho nó thành một kiệt tác. 



Ghê-đi-ôn đã bày tỏ đức tin trong Các-quan-xét 6 (mặc dù không trọn vẹn) và 
thông qua thử thách lớn đầu tiên của ông. Đức tin đó làm cho Ghê-đi-ôn thành 
con người như vậy! Ông đã giải quyết sự thỏa hiệp trong nhà riêng của mình. 
Bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi đức tin yếu đuối và sức mạnh của ông bằng 
cách thử nghiệm thêm. Đức Chúa Trời chưa kết thúc tôi luyện ông. 

Incidentally, the Lord often tests us in smaller things before He will allow us to 
graduate to greater areas of service. Moses took care of the sheep for 40 years 
before he became the leader of a nation, Joshua was Moses’ servant before 
becoming his successor, little Samuel served in temple for many years before 
becoming the nation’s prophet. God chose an unlikely shepherd to be Israel’s 
greatest king called David.  
 
We are all very familiar with the story of the defeat of the Midianites. The Lord 
had three critical tests of faith in it for Gideon: 
 

1. 32,000 vs 135,000 Midianites (Judges 8:10) 
2. 10,000 vs 135,000 Midianites 
3. 300 vs 135,000 Midianites 

Một cách tình cờ, Chúa thường thử nghiệm chúng ta trong những điều nhỏ hơn 
trước khi Ngài sẽ cho phép chúng ta hoàn tất các lãnh vực lớn hơn trong sự 
phục vụ. Môi-se đã chăn chiên trong vòng 40 năm trước khi ông trở thành lãnh 
đạo của một quốc gia, Giô-suê là tôi tớ của Môi-se trước khi ông trở thành 
người lãnh đạo kế nhiệm ông, cậu bé Sa-mu-ên đã phục vụ trong đền thờ trong 
nhiều năm trước khi trở thành vị tiên tri của dân tộc. Đức Chúa Trời đã lựa chọn 
một người chăn cừu để trở nên một vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên là Đa-vít. 
 
Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện đánh bại những người Mê-đi-an. Chúa có 
ba bài thử nghiệm đức tin quan trọng đối với Ghê-đi-ôn: 
 
1. 32.000 vs 135.000 Mê-đi-an (Các-quan-xét 8:10) 
2. 10.000 vs 135.000 Mê-đi-an 
3. 300 vs 135.000 Mê-đi-an 
 
Now 1% of original number – 400 to 1 odds. To complicate matters his 300 men 
were unarmed. From a human perspective, this made no sense. But God’s ways are 
not our ways. Sometimes God removes all human props and earthly supports to 
get us to lean on Him alone. That not only gives Him the greater glory but teaches 
us something about faith.  
 
Bây giờ 1% là con số ban đầu – tỉ lệ 400 đến 1. Làm cho vấn đề phức tạp 300 
người đàn ông của ông không có vũ khí. Từ một quan điểm con người, điều này 
không có ý nghĩa. Nhưng các phương cách của Đức Chúa Trời chứ không phải 
của chúng ta. Đôi khi, Chúa loại bỏ tất cả các công cụ và những sự hỗ trợ của 



con người trên trần gian để chúng ta nương dựa vào một mình Ngài. Điều đó 
không chỉ mang đến sự vinh hiển lớn hơn cho Ngài nhưng cũng dạy chúng ta 
điều gì đó về đức tin. 
 
Amazing thing in all of this is Gideon’s reaction. Not a complaint or hint of doubt 
in God’s plan. This man is growing in faith. He has learned to simply trust God 
even if he doesn’t understand the command of God.  
 
This is a different Gideon from chapter 6 that we first met hiding in fear at the 
winepress and constantly questioning God’s promises. You would not recognise 
Gideon chasing the mighty Midianite army from the coward we met at the 
beginning.  
 
What made the difference? The presence and power of God (Judges 6:34) have 
now taken over the heart of Gideon.  
 
Điều kinh ngạc trong tất cả điều này là phản ứng của Ghê-đê-ôn. Không nghi 
ngờ hoặc nghi ngờ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Điều này ông đang 
trưởng thành trong đức tin. Ông đã học được rằng chỉ đơn giản là tin cậy vào 
Đức Chúa Trời ngay cả nếu ông không hiểu được mạng lệnh của Ngài. 
 
Đây là một Ghê-đi-ôn khác với đoạn 6 mà lần đầu tiên chúng ta thấy ông trốn 
tránh trong sợ hãi ở những nơi ép rượu và liên tục đặt câu hỏi về những lời hứa 
của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không nhận ra Ghê-đi-ôn đang đuổi theo quân đội 
hùng mạnh Mê-đi-an từ một kẻ hèn nhút nhác mà chúng ta gặp ở lúc đầu. 
 
Những gì tạo sự khác biệt? Sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời 
(Các-qan-xét 6:34) ngự trong lòng của Ghê-đi-ôn. 
 

(3) COMPROMISER (Judges 8:22-35) 
 
The ending of the story of Gideon is not a perfect picture. Gideon rightly rejected 
the tempting offer to be King (8:22). This was a hard offer to refuse as he was 
from the least family in Israel.  
 
Phần kết câu chuyện của Ghê-đê-ôn không phải là một hình ảnh trọn vẹn. Ghê-
đê-ôn từ chối ngay lời đề nghị lên làm người Cai Quản (8:22). Đây là một lời đề 
nghị khó từ chối vì ông đến từ gia đình thấp kém nhất trong dân Y-sơ-ra-ên. 
 
But if the devil cannot snare us with one sin, he persists with other temptations. 
Just because we overcome one temptation it is no guarantee that we will overcome 
all the rest. Gideon overcame the temptation of the pride of position but he 
couldn’t master his fleshly desires for women or money.  
 



Nhưng nếu ma quỷ gài bẫy chúng ta phạm một tội lỗi không được, thì hắn vẫn 
tiếp tục đưa ra những sự cám dỗ khác. Khi chúng ta vượt qua được một sự cám 
dỗ, điều đó không đảm bảo rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cám dỗ còn 
lại. Ghê-đê-ôn đã vượt qua được sự cám dỗ kiêu ngạo về địa vị nhưng ông đã 
không thể làm chủ những ham muốn xác thịt của mình về phụ nữ hay tiền bạc. 
 
Although he rejected the opportunity to be crowned king, Gideon effectively lived 
like one. He became a polygamist. This resulted in him having 70 sons. But it also 
inhibited his role as a father. He raised some very ungodly children. One of his 
sons Abimelech murdered his 69 half-brothers.  
 
Mặc dù ông đã từ chối cơ hội được lên ngôi vua, Ghê-đê-ôn sống như một vị. 
Ông trở thành một người đàn ông có nhiều vợ. Kết quả này dẫn đến ông có 70 
người con trai. Nhưng nó cũng gượng gạo vai trò làm cha của ông. Ông sanh ra 
một đứa con không tin kính Chúa. Một trong những người con trai của ông, A-
bi-mê-léc, đã sát hại 69 người cùng cha khác mẹ của mình. 
 
Gideon also took advantage of the victory to enrich himself with gold. The ephod 
he fashioned with the gold eventually became an idol. So his final legacy was not 
one of spiritual revival but to unwittingly lead his people back to idolatry.  
 
Ghê-đê-ôn cũng đã lợi dụng chiến thắng để làm giàu cho bản thân bằng vàng. 
Ê-phốt ông nắn với vàng cuối cùng trở thành một thần tượng. Vì vậy, di sản 
cuối cùng của ông không phải là một trong những sự phục hung thuộc linh 
nhưng vô tình lãnh đạo dân sự của ông trở lại thờ hình tượng. 
 
There is a warning to us all here. Victories and days of peace can do us more harm 
spiritually than days of adversity. May be there is a clue there why the Lord allows 
so many trials and sufferings into our lives.  
 
Ở đây, có một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Những sự chiến thắng và trong 
thời hòa bình có thể làm tổn hại thuộc linh hơn so với ngày trong nghịch cảnh. 
Có thể đây là nguyên nhân lý do tại sao Chúa cho phép rất nhiều thử thách và 
đau khổ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. 
 
 

CONCLUSION 
 
Gideon’s life should not be judged on the final events recorded in Judges, but in 
overall perspective. He was an unlikely candidate for Hebrews 11 but he got there. 
God never gave up on Gideon. That’s grace. In Hebrew 11:34 we read a verse that 
must refer to Gideon, “out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to 
flight the armies of the aliens.” 
 



KẾT LUẬN 
 
Cuộc đời của Ghê-đê-ôn không phải phán xét dựa trên các sự kiện cuối cùng 
được ghi lại trong sách Các-quan-xét, nhưng trong viễn cảnh tổng thể. Ông là 
một ứng cử viên không đúng đới với Hê-bơ-rơ 11 nhưng điều đó đã xảy ra. Đức 
Chúa Trời không bao giờ từ bỏ Ghê-đê-ôn. Đó là ân sủng của Ngài. Trong Hê-
bơ-rơ 11:34 chúng ta đọc một câu liên quan đến Ghê-đê-ôn, "thắng bịnh tật, tỏ 
sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn." 
 
He is a stark example of what God’s grace can do in the life of a weak and 
insignificant man. I think that is why we are drawn to this flawed but wonderful 
man. We really can identify with him. 
 
Ông là một ví dụ điển hình về những gì ân sủng Đức Chúa Trời có thể làm trong 
cuộc đời của một người đàn ông yếu đuối và tầm thường. Tôi nghĩ đó là lý do 
tại sao chúng ta bị thu hút bởi người đàn ông không trọn vẹn, nhưng tuyệt vời 
này. Chúng ta thực sự có thể đồng cảm với ông. 
 
God is the God of the little and insignificant people.  Just look at His 12 disciples. 
No businessmen, politicians or educated classes. But they turned the world upside 
down. God often uses ordinary people to do extraordinary things. You cannot be 
too small for God to use but you can be too big! I think that’s also a problem for 
many people.  

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những con người nhỏ bé và tầm thường. 
Chỉ cần nhìn vào 12 môn đồ của Ngài. Họ không phải là doanh nhân, chính trị 
gia hay các tầng lớp được giáo dục chính quy. Nhưng họ đã thay đổi thế giới. 
Đức Chúa Trời thường dùng  những con người bình thường để làm những điều 
phi thường. Bạn không quá tầm thường để Chúa sử dụng nhưng bạn có thể rất 
vĩ đại! Tôi nghĩ, đối với nhiều người đó cũng là một nan đề. 
 
The story of Gideon reveals to us today that God is able to use everyone here who 
is willing to surrender their life to Him. God hasn’t changed. All He needs is our 
availability and He will provide the ability.  
 
Câu chuyện của Ghê-đê-ôn cho chúng ta thấy rằng, ngày hôm nay Đức  Chúa 
Trời có thể sử dụng tất cả mọi người ở đây miễn là họ sẵn dâng cuộc sống của 
họ cho Ngài. Đức Chúa không thay đổi. Tất cả những gì Ngài cần là sự sẵn sàng 
của chúng ta và Ngài sẽ cung cấp khả năng. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
When asked for the secret of his success, General William Booth who founded the 
Salvation Army said: “I will tell you the secret. God has had all there was of me. 
There have been men with greater brains than I, men with greater opportunities. 
But from the day I got the poor of London on my heart and caught a vision of all 
Jesus Christ could do with them, on that day I made up my mind that God would 
have all of William Booth there was.” 
 
 
Khi được hỏi về bí quyết thành công của ông, Tướng William Booth người đã 
sáng lập hội Cứu Thế Quân đã nói: "Tôi sẽ nói cho bạn biết một bí mật. Đức 
Chúa đã có tất cả những gì trong tôi. Đã có những người có trí tuệt hơn tôi, và 
những người có nhiều cơ hội hơn tôi. Nhưng từ ngày tôi tiếp nhận những người 
nghèo ở Luân Đôn vào lòng tôi và hiểu được khải tượng của Chúa Giêsu Christ 
có thể làm giúp họ, vào ngày ấy, tôi đã quyết định rằng Đức Chúa Trời có tất cả 
trong William Booth.” 
 


