Actualitatea c r ii Judec tori – M. G. de Koning
Dumnezeu ridic judec tori – versetul 16
În Judec tori 10,16 este o expresie frumoas despre sentimentele lui Dumnezeu cu privire la
poporul S u, atunci când a trebuit s -i dea în mâna du manilor S i. »El S-a îndurat de suferin ele
lui Israel« (textual: »Sufletul S u a fost îndurerat de nenorocirea lui Israel«). Ce Dumnezeu, plin
de îndurare i mil ! Citim ceva asem n tor i în versetul 18 din acest capitol. El începe s lucreze
la eliberarea poporului S u, i pentru aceasta se folose te de oameni, care Îi slujesc, ca s judece
r ul. Numele „judec tor” spune deja aceasta. Un judec tor este cineva care arat r ul i îl judec .
El roste te sentin a i d verdictul. Judec torul nu era o persoan care se ocupa exclusiv cu
judecata, care judeca pe oameni, ci în numele poporului era i conduc torul în m rturisirea vinei
înaintea lui Dumnezeu i prin aceasta ref cea leg tura dintre Dumnezeu i poporul S u. El forma
noile leg turi dintre Domnul i poporul S u.
Pentru noi, care tr im în perioada de timp a Adun rii, judec torul nu este în primul rând o
persoan , ci un principiu. Prin aceasta în eleg: dac eu prin necredincio ie am devenit sclavul unei
patimi, Dumnezeu vrea s m fac s m judec singur. El vrea ca eu s judec în mine însumi
lucrurile gre ite. El treze te în mine dorin a de a termina cu p catul, care s-a ridicat împotriva
Domnului i a început s se joace cu mine. Aici este valabil acela i lucru ca i în cazul
du manului. Nu este literalmente un du man, ci o putere, care vrea s se impun . Cunoa tem
Efeseni 6, 12: »C ci noi nu avem de luptat împotriva c rnii i sângelui, ci împotriva c peteniilor,
împotriva domniilor, împotriva st pânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor
r ut ii, care sunt în locurile cere ti.« Faptul c Dumnezeu a ridicat judec tori, aceasta vorbe te
de o trezire care se bazeaz pe Dumnezeu. Aceasta înseamn : judecat de sine, la care ajunge
cineva dup aprecierea corect a st rii de lucruri. Judecata de sine înseamn s îndrep i ce este
gre it, condamnându-l. Prin aceasta Domnul poate s ocupe iar i locul care I se cuvine în via .
Acolo unde se întâlne te acest duh al judec rii de sine, Domnul este cu acest duh smerit; i acest
om va avea parte de eliberare. Acela i lucru este valabil i pentru o comunitate local de
credincio i.
O spiral descendent – versetele 17-19
Dac citim aceste versete, ne va cuprinde probabil un sentiment de descurajare i resemnare. Nu
este nici un medicament pentru boala acestui popor? Prin necredincio ia poporului, care mereu se
repet , Dumnezeu vrea s ne pun înainte o oglind . Noi nu suntem mai buni. Salvarea poporului
era în ascultarea de judec tor. Atâta timp cât el tr ia, adic cât timp el avea autoritatea, totul
decurgea bine. Când el a murit, adic când r ul nu a mai fost judecat, totul mergea r u. Aceasta
înseamn pentru noi, c noi vom putea s mergem pe calea Domnului i a savur rii
binecuvânt rilor, dac vom ine carnea din noi (firea p mânteasc ) în moarte. Romani 6, 11, în
vorbire simbolic , ne ofer unealta prin care putem s tr im în judecata de sine: »Tot a a i voi
în iv , socoti i-v mor i fa de p cat, i vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.«
Noi avem o arm puternic în mâini, i anume Cuvântul lui Dumnezeu. Citim în el, c noi avem
dreptul s ne vedem mor i fa de p cat. P catul nu mai are nici un drept asupra mea, deoarece eu
mi-am g sit sfâr itul în moartea lui Hristos. »Omul nostru vechi«, ceea ce eu sunt de la natur , »a
fost r stignit împreun cu El«, a a citim în acela i capitol 6 al epistolei c tre Romani. Tr irea în
aceast cunoa tere garanteaz savurarea binecuvânt rilor în p rt ie cu Dumnezeu. Taina
judec torilor în via a personal sau în via a unei Adun ri locale este: s privim la Domnul Isus i
la ce a f cut El la cruce.
Istoria lui Israel înva , c de fiecare dat dup moartea unui judec tor r ul a devenit tot mai
mare. Ca urmare, eliber rile devin tot mai scurte i mai pu in complete, i caracterele
eliberatorilor mai slabe. Aceast spiral descendent î i are punctul de maxim adâncime în
Samson, ultimul judec tor amintit în aceast carte. El moare ca prizonier al du manului, pe care el
trebuia s -l alunge, i dup moartea lui poporul se afl înc în captivitate.
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Mânia Domnului – versetele 20-21
Când poporul se ab tea de la Domnul, aceasta f cea pe drept pe Domnul s se mânie. »Domnul
S-a aprins de mânie«, am citit deja în versetul 14. Dumnezeu nu este numai trist; El este i
mânios. El este sfânt i nu poate tolera p catul în poporul S u. El dore te s vad aceast sfin enie
i la poporul S u (vezi Levitic 11, 44-45; 19, 2; 20, 7,16). El nu poate sta în leg tur cu p catul.
De aceea totul în Israel trebuie s fie în concordan cu prezen a Sa sfânt . Ce era împotriva
acestei sfin enii trebuia dat afar din mijlocul poporului. Dumnezeu nu st indiferent fa de
p catul din via a noastr . El vrea ca noi s d m afar din via a noastr toate lucrurile cu care El nu
poate avea p rt ie i la care El nu poate lua parte. Dac l s m ceva din p cat în via a noastr , sau
permitem s revin în via a noastr , aceasta înseamn necredincio ie fa de El.
Israel a dezonorat leg mântul, pe care Dumnezeu l-a f cut cu p rin ii lui. P rin ii lui s-au obligat
atunci s slujeasc Domnului. De trei ori au spus: »Vom face tot ce a zis Domnul!« (Exodul 19, 8;
24, 3,7). O dat înainte ca Dumnezeu s dea Legea, i de dou ori dup aceea. Dar ei au înc lcat
mereu leg mântul S u. Nu s-au achitat de obliga iile lor. De aceea Dumnezeu nu mai putea s -i
binecuvânteze; El trebuia s -i pedepseasc . Dumnezeu nu va mai izgoni dinaintea lor pe
popoarele care îi înconjurau, care mai r m seser dup moartea lui Iosua. Ele vor fi nuiaua Lui de
disciplinare. Când Israeli ii vor p r si pe Domnul, ca s slujeasc idolilor, Domnul îi va da
slujitorilor idolilor, ca s le slujeasc . Ace ti slujitori ai idolilor vor fi o unealt în mâna lui
Dumnezeu, ca s disciplineze pe poporul S u.
Pus la încercare – versetele 22-23
Dar Dumnezeu a l sat popoarele du mane în ar , nu numai ca s disciplineze pe poporul S u.
Ciud enia este, c Dumnezeu folose te aceste popoare i ca s încerce pe poporul S u.
Dumnezeu poate prin ac iunea Lui s ob in în acela i timp mai multe scopuri. Unul din motivele
pentru care nu a nimicit complet pe du mani consta în aceea, c El vroia s încerce pe poporul
S u, dac el va merge sau nu pe calea Domnului.
Nu este greu s r mâi pe calea Domnului, dac to i cei din jurul nostru fac la fel. Nu exist nici
un pericol, ca cineva s ne poat duce pe un drum gre it. Acest lucru devine cu totul altfel, dac
locuim în mijlocul oamenilor care nu au pe Dumnezeu în via a lor. Atunci este nevoie de efort mai
mare, ca s ne men inem direc ia înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie s înot m împotriva
curentului. Dar tocmai în aceste situa ii putem dovedi, dac vrem s tr im dup cuvântul lui
Dumnezeu i spre onoarea Lui. Acela i lucru este valabil i pentru via a noastr în mijlocul
oamenilor care zic c sunt cre tini, dar acest cre tinism este alc tuit dup gândurile lor. Felul în
care î i îndrept esc stilul de via poate uneori s fie foarte plauzibil. Dac prelu m felul lor de
gândire, înseamn c du manului i-a reu it lovitura. Atunci poate s fie o încercare a credin ei
noastre, s citim ce spune Biblia cu privire la aceast tem . Dac ajungem la concluzia c
Dumnezeu spune altfel decât fac ceilal i, i noi vrem s ascult m mai bine de Biblie, atunci am
biruit pe du man. Aceasta este spre onoarea lui Dumnezeu.
i în Adunare se întâlnesc astfel de situa ii. Un exemplu avem în 1 Corinteni 11, 17-19.
Credincio ii se strângeau cei drept într-o cl dire, dar ei nu constituiau o unitate adev rat ; între ei
erau neîn elegeri. Sunt multe cauze care duc la neîn elegeri. Dumnezeu permite uneori s vin
astfel de situa ii, ca s vad , cine este credincios Lui i Cuvântului S u. În 2 Timotei 2, 21 avem
ceva asem n tor. Acolo cre tin tatea este comparat cu o cas mare, în care sunt tot felul de vase.
Sunt multe vase din materiale diferite i exist o diferen între vasele de cinste i vasele de
necinste. Totul este alandala. Dumnezeu folose te amestecul vaselor de cinste cu vasele de
necinste, ca s fac cunoscut pe primele. Vasele de cinste sunt credincio ii adev ra i, care se
despart de r u i merg pe drumul pe care Dumnezeu îl arat în Cuvântul S u.
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Capitolul 3
Introducere
În acest capitol g sim apari ia primilor trei judec tori. Despre to i trei citim ceva, care ofer
persoanei lor un prestigiu sc zut. Otniel este fratele mai tân r al lui Caleb, Ehud este un stângaci
i amgar folose te în lupt o epu pentru boi. În general, într-o campanie electoral astfel de
oameni nu primesc cele mai multe voturi. Clar este, c oamenii au fost ale i de Dumnezeu i nu de
oameni. Aceast alegere face parte din c ile pe care merge Dumnezeu în anumite situa ii, atunci
când str lucirea începutului a p lit. S privim numai la felul cum a luat na tere Adunarea, cu marii
ei apostoli, i s compar m aceasta cu situa ia de mai târziu, a dec derii. La început Duhul putea
s lucreze cu putere: un r spuns la glorificarea lui Hristos. Dup ce a p truns dec derea, i
instrumentele devin caracterizate de o oarecare form de sl biciune. Luther i Calvin, Darby i
Kelly, to i b rba i mari ai lui Dumnezeu la timpul lor, nu ating aceea i în l ime ca apostolul Pavel
i apostolul Petru. i cu toate acestea Dumnezeu a vrut s -i foloseasc pentru Adunarea Lui, în
Reforma din secolul 16 i în mi carea de trezire din secolul 19. A a vrea Dumnezeu s foloseasc
totdeauna oameni slabi, limita i, f r renume, ca s elibereze pe tot poporul S u.
Vorbind la modul cel mai general, Reforma a fost eliberarea de sub jugul Romei, al ritualurilor;
mi carea de trezire a fost eliberarea de ortodoxia moart , de ra ionalismul din biserica protestant .
Eliberarea, de care ast zi este nevoie, este eliberarea de duhul Laodiceii, de sentimentul lipsei de
preten ii fa de sine însu i, de pl cerea dup spiritualitate f r via din Duhul. Este vorba de
tr ire: ce m face s m simt bine? Spiritualitatea i sentimentul sunt pe aceea i linie. Lucrurile lui
Dumnezeu sunt judecate dup gustul nostru i dup sentimentele noastre, i nu pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu. Faptul c acest du man este ast zi foarte activ nu înseamn c du manii vechi,
ritualismul i ra ionalismul, au fost definitiv birui i. Ace ti du mani vor încerca permanent s
pun st pânire pe poporul lui Dumnezeu. Aceast stare ne face ca mereu s lupt m cu ace ti
du mani i s ne ridic m ca judec tori. Vom vedea aceasta în viitor.
Înv area r zboiului – versetele 1-2
Versetele 1-6 apar in capitolului anterior. Ele descriu alte motive, pentru care Dumnezeu a l sat
pe du mani în ar . Dumnezeu nu face niciodat ceva f r s aibe o int . Uneori are mai multe
eluri în gândurile Sale. Cu o anumit lucrare sau cu un anumit cuvânt poate da na tere la lucruri
diferite. Scopul final al lui Dumnezeu este glorificarea Lui Însu i în binele i în binecuvântarea
oamenilor în general i în mod deosebit a poporului S u. Aici este numit unul din aceste motive,
c Dumnezeu, prin prezen a du manilor, vrea s înve e pe poporul S u s lupte. Când unui om îi
merge foarte bine (via a lui decurge cu succes i f r înfrângeri), nu este a a de clar, ce este în
inima lui pentru Dumnezeu. Succesul nu înl tur necredincio ia, care este în inim . Dac totul
decurge excelent, nu sunt exerci ii i lupte grele, ca s înve i cine este Dumnezeu i cum te po i
folosi de puterea Sa pentru a birui greut ile. Nu este inten ia lui Dumnezeu ca noi s fim birui i
de du man, respectiv de r u, ci ca noi s biruim r ul în puterea lui. Dumnezeu tie ce este în om,
dar prin du manii care au r mas, omul va recunoa te i el destul de repede ce este în el. Reac ia
lui fa de r u arat clar ce este în inima lui. Dac este o rela ie adev rat cu Dumnezeu, î i va
c uta sc parea la Dumnezeu, atunci când ajunge în pericol. Ceea ce ia na tere prin necredincio ie
(poporul a fost necredincios i del s tor, atunci când nu a nimicit complet pe to i du manii) va fi
folosit de Dumnezeu spre bine. Du manii care au fost cru a i vor servi genera iilor care nu au luat
parte la cucerirea Canaanului, s înve e s lupte pentru binecuvânt rile d ruite de Dumnezeu.
Deoarece erau înc prezen i du mani, ei puteau s arate dac pre uiau ara lui Dumnezeu. Cine are
pe inim ce a dat Dumnezeu, acela nu va permite ca posesiunea s fie luat în st pânire de
du man. El va lupta pentru ea. Ceea ce a fost luat în felul acesta de sub puterea du manului va
avea o importan deosebit .
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În via a zilnic este a a. Posesiunea noastr este mult mai valoroas , dac noi în ine am lucrat
pentru ea! Vom fi mult mai lega i de ea. Vom savura aceast posesiune mult mai intensiv decât
aceea care ne-a c zut în bra e. Timpurile de dec dere sunt timpuri de lupt , pentru cel care vrea s
fie credincios Domnului. În a doua scrisoare adresat lui Timotei, care descrie timpul de dec dere
din cre tin tate, se vorbe te de mai multe ori despre lupt (2, 2-5; 4,7). În aceste locuri este
chemat fiecare cre tin în parte, s r mân credincios în mijlocul dec derii. Lupta descoper pe cei
ce sunt biruitori (vezi Apocalipsa 2 i 3).
În toate acestea trebuie s avem permanent înaintea ochilor, c lupta noastr se duce în locurile
cere ti i nu este o lupt împotriva c rnii i sângelui. Popoarele care au fost l sate sunt un tablou
al c rnii din noi. Dar carnea nu ne-a fost l sat , ca s -i slujim, ci ca s-o judec m. Aceste popoare
pot s fie i un tablou al » epu ului în carne«, despre care scrie apostolul Pavel în 2 Corinteni 12,
7. Scopul acestui epu nu a fost s împiedice pe apostolul Pavel în lucrarea sa pentru Dumnezeu,
ci ca s -l men in smerit i dependent. Tot a a pot s existe i în via a noastr lucruri, de care am
vrea s sc p m bucuro i de ele, dar pe care trebuie s le purt m. Acestea nu sunt p cate, c ci pe
acestea trebuie s le condamn m. De cele mai multe ori este vorba de lucruri nepl cute, care
influen eaz func ionarea noastr . Dar Dumnezeu a permis aceste lucruri, ca s ne men in
smeri i, i astfel s fim folositori pentru El.
Du manii – versetul 3
Du manii, care sunt numi i pe nume, sunt: filistenii, canaani ii, sidoni ii i hevi ii. i inuturile
du manilor sunt descrise. Fiecare du man î i are câmpul lui de activitate. Filistenii sunt primii,
care sunt numi i. Tot a a g sim i în Iosua 13, 1-2. Domnul spune acolo, c a mai r mas mult din
ar , care trebuie luat în st pânire. În enumerarea inuturilor care nu au fost luate în st pânire,
inutul filistenilor este numit în primul rând. Filistenii ocup un loc deosebit printre du manii lui
Israel. Ei sunt cei mai înver una i du mani. Abia când David va ajunge împ rat, va supune puterea
acestui du man, dar nici atunci nu va fi complet distrus. i atunci va r mâne activ, chiar dac nu
va mai domina asupra poporului.
Este remarcabil, c aici nu este numit poporul filistenilor, ci »cei cinci domnitori ai filistenilor«.
În capitolul 13 al c r ii Iosua, pe care l-am amintit, citim în versetul 3 despre aceste cinci
c petenii; acolo sunt numite i localit ile peste care ei domneau. Trei din aceste localit i le-a
cucerit Iuda în capitolul 1, versetul 18. Dar se vede c nu au procedat radical.
Filistenii constituiau un popor care s-a cuib rit în ar i î i revendica drepturi asupra ei. Citim
în Exodul 13, 17, c Dumnezeu a scos pe poporul S u din Egipt, i anume »nu l-a dus pe drumul
care d în ara Filistenilor, m car c era mai aproape«. Drumul cel mai scurt spre Canaan ar fi
fost prin ara filistenilor. Dar cu toate acestea nu a fost drumul pe care Dumnezeu l-a indicat
poporului S u. Dumnezeu avea un alt drum preg tit pentru ei, un drum pe care ei vor face
experien e cu El, i pe care ei Îl vor cunoa te mai bine, i totodat se vor cunoa te i pe ei în i i
mai bine. Filistenii au venit pe un alt drum în ar . Ei sunt un tablou al unui popor care nu
cunoa te salvarea din Egipt, cu toate c sunt lega i cu ea. Ei vin ini ial din Egipt. În Geneza 10, 13
este numit Mi raim, ca str mo al filistenilor, i Mi raim este Egiptul. Aceasta înseamn , c atât
Israel cât i filistenii au avut a face cu Egiptul. Diferen a const în aceea, c Israel a fost acolo în
robie i a fost eliberat de Dumnezeu, în timp ce filistenii erau un popor de nomazi, care întradev r au p r sit Egiptul, dar nu au cunoscut niciodat salvarea. Ei nu tiu nimic despre
experien ele cu Dumnezeu în pustie i de traversarea Iordanului în ara f g duit .
Filistenii reprezint oamenii care spun c sunt cre tini, dar care nu au via din Dumnezeu. Ei nu
au recunoscut niciodat sincer p catele lor înaintea lui Dumnezeu i nu au parte de mântuirea prin
credin a în Domnul Isus. Ei sunt cre tini cu numele. Ei sunt oameni, care în a a-zisa lor stare de
cre tini se las c l uzi i de sentimentele i gândurile lor. Ei nu sunt ascult tori de Biblie. Ei
slujesc lui Dumnezeu în felul care li se pare lor cel mai bun. Religia lor este determinat de »cei
cinci domnitori«. Pe ace tia am putea s -i compar m cu cele cinci sim uri ale omului. Cre tinul cu
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numele se las c l uzit în serviciile sale divine de ce aude, vede, miroase, simte i gust , deci
exclusiv de percep iile sale i nu de Duhul lui Dumnezeu, c ci nu Îl are. Acest fel de servicii
divine se întâlnesc în general în cre tin tate. Nimic din ce spune Dumnezeu nu este hot râtor, ci
ce simte omul. Dac p rerea cre tinilor cu numele devine decisiv în lucrurile lui Dumnezeu,
atunci filistenii au frâul în mân i poporul este pr dat de binecuvântarea lui Dumnezeu i de
savurarea acesteia.
Cu privire la cel de-al doilea du man numit aici, canaani ii, am spus ceva la studiul capitolului 1
versetul 17. La versetul 5 al acestui capitol voi ad uga unele detalii.
Cel de-al treilea du man a venit din Sidon. Acesta era a ezat în inutul A er (capitolul 1, 31).
Prin necredincio ia lui A er a r mas acest du man în via i î i exercita influen a sa. Prin aceasta
a început Israel s slujeasc idolilor sidoni ilor (capitolul 10, 6). Din profe ia cu privire la judecata
asupra Sidonului din Ezechiel 28, 21-24 devine clar c Sidon era »un spin care în eap « i »un
m r cine aduc tor de dureri«. Dumnezeu repro eaz acestei cet i, în Ioel 3, 4-6, c locuitorii sau îmbog it cu aurul i argintul S u, i cu aurul Lui au f cut nego . Du manul, pe care îl
reprezint Sidonul, este patima dup bog ie. Când l comia dup bani pune st pânire pe poporul
lui Dumnezeu, ea ajunge ca o plag , prin care binecuvânt rile lui Dumnezeu nu pot fi savurate.
Leg tura dintre l comia de bani a Sidonului i durerea pe care Sidonul o pricinuie te poporului lui
Dumnezeu din toate timpurile este exprimat foarte clar în 1 Timotei 6, 10. Citim acolo: »c ci
iubirea de bani este r d cina tuturor relelor; i unii, care au umblat dup ea, au r t cit de la
credin , i s-au str puns singuri cu o mul ime de chinuri.« Aceasta este foarte clar, a a v d eu.
Cu privire la hevi i ne vom ocupa la versetul 5.
Ascultarea de porunci – versetul 4
În versetul 22 din capitolul anterior, Israel a fost pus la încercare, ca s se vad »dac vor c uta
sau nu s urmeze calea Domnului«. În versetul 4 g sim un alt punct de vedere, pentru care
du manii au fost l sa i în ar . elul este: »ca s pun pe Israel la încercare, pentru ca Domnul s
vad dac vor asculta de poruncile pe care le d duse p rin ilor lor prin Moise«. Prezen a
du manilor era deci un test, dac ei se vor ine de Cuvântul lui Dumnezeu. Pe scurt, în capitolul 2,
22 este vorba de calea Domnului, i în capitolul 3, 4 de Legea Domnului. Aceast leg tur dintre
cale i Lege este exprimat i în Deuteronom 8, 2: »Adu- i aminte de tot drumul pe care te-a
c l uzit Domnul, Dumnezeul t u, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca s te smereasc
i s te încerce, ca s - i cunoasc pornirile inimii i s vad dac ai s p ze ti sau nu poruncile
Lui.« Prin calea, pe care mergem, ar t m clar, dac Cuvântul lui Dumnezeu este etalonul nostru.
Pe drumul vie ii noastre au loc tot felul de evenimente, la care trebuie s reac ion m, con tient sau
incon tient. Prin reac ia noastr la acestea l s m s se recunoasc , dac inem seama de
Dumnezeu i interesele Lui, sau dac suntem preocupa i cu noi în ine i cu interesele noastre.
În mijlocul neamurilor – versetul 5
Prezen a popoarelor, în mijlocul c rora locuia Israel, a fost cauzat de necredincio ia lui Israel
în trecut. Dar Dumnezeu nu se mul ume te cu situa ia existent . El folose te aceste popoare ca s
încerce credincio ia poporului S u. El îi d în seama rezultatelor neascult rii lor, dar El face
aceasta, pentru ca ei s înceap iar i s întrebe de El. Zi de zi tr iau în mijlocul acestor popoare.
Prin aceasta au fost permanent pu i la încercare, dac vor r mâne credincio i Domnului i
ascult tori de El, i dup aceea vor alunga pe du mani. Prezen a lor ar ta pe de o parte
necredincio ia lui Israel din trecut, iar pe de alt parte era o provocare, s alunge pe du manii lor
i s ia în st pânire, ce le-a d ruit Dumnezeu, sau s restabileasc ce pierduser .
Ce reprezint exact ace ti du mani? Sunt puterile spirituale, care caut s influen eze
comportarea poporului lui Dumnezeu. Care sunt aceste influen e putem s deducem din în elesul
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numelui lor. Fiecare cre tin i orice comunitate de cre tini sunt expu i acestor influen e. Vom
ceda acestor influen e, ne vom l sa influen a i de ace ti du mani, sau ne vom n pusti asupra lor i
îi vom bate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este pentru noi testul în sens spiritual i pentru
Israel în sens textual.
(Înc o dat ) Canaani ii
Cu privire la însemn tatea numelui („negustor”) vreau s fac înc o aplica ie, care probabil ne
este cunoscut . Uneori ne putem l sa u or influen a i de acest du man, f r s tim sau f r s
vrem. Nu m refer la avantajele financiare, despre care am vorbit în capitolul 1. Po i avea avantaje
i în domeniul social. Cu un anumit lucru ob ii o anumit situa ie. Unii oameni mari ai lumii se
prevaleaz de faptul c sunt cre tini. Cine vrea s se lingu easc pe lâng ace ti domni
proeminen i, va trebui s se dea cre tin i s prezinte valori cre tine. Bunul cre tin devine astfel un
articol de comer . Nu este vorba aici dac cineva este un cre tin adev rat sau poart numai numele
de cre tin. În multe cazuri la aceast întrebare poate numai Dumnezeu s r spund . Pe mine m
intereseaz felul de comportare – felul în care se trateaz lucrurile lui Dumnezeu.
Nu de mult am citit într-un ziar o ilustra ie în acest sens: un anuar al celor mai iubi i predicatori
ai pre edintelui american Bill Clinton. La ce este bun aceasta, m-am întrebat. Dac tu însu i e ti
pe aceast list , î i va c dea bine, în mod deosebit dac e ti num rul 1 pentru Clinton. Aceasta
a eaz persoana predicatorului într-o lumin bun , i totodat i pe adep ii s i. Aceasta aduce
câ tig. Dac e ti pentru Clinton num rul 1 pân la 6, vor veni mai mul i oameni, care vor vrea s
se ata eze de tine i de grupa ta. Noi ne identific m mai bine cu o persoan cu renume, decât cu
Hristos cel dispre uit i lep dat. Cum apreciaz Dumnezeu valoarea i foloasele unui astfel de
anuar, l s m pe seama Lui.
Heti ii
Numele lor înseamn „fii groazei”. Influen a lor const în aceea, c ei insufl fric oamenilor.
Acest du man caut s reduc la t cere pe cre tini. Arma lui verificat este frica. Multor cre tini le
este fric s - i deschid gura i s m rturiseasc despre Domnul lor! Poate fi vorba de un cuvânt
adresat oamenilor nemântui i, dar i de un cuvânt în mijlocul credincio ilor. De ce contribuie a a
de pu ini cre tini la evangheliz ri? De ce a a de pu ini copii ai lui Dumnezeu î i deschid gura în
Adunare, ca s mul umeasc lui Dumnezeu, sau s se roage? Frica a pus st pânire pe poporul lui
Dumnezeu. Frica s nu se blameze, s nu- i p teze obrazul. Fric , pentru c este a a de mult
preocupat cu sine însu i. Dac inima este plin de Domnul Isus, frica i timiditatea vor fi învinse,
c ci din prisosul inimii vorbe te gura (vezi Matei 12, 34b). Prezen a acestui du man este
provocarea, ca s te ocupi cu Domnul Isus. Atunci îl vei putea înfrânge.
Amori ii
Ei sunt „oratorii”, acesta este unul din multele în elesuri ale numelui lor. Este un du man cu
totul altfel decât cel anterior. Dar cineva poate vorbi mult, f r s spun cu adev rat ceva. Un
limbut folose te multe cuvinte. Sunt cre tini, c rora le este fric s spun ceva despre Domnul
Isus, dar care pot povesti istorii multe despre valorile cre tine. S privim numai la politica
„cre tin ”! Acest du man trebuie biruit prin p rt ia cu Domnul Isus. Dac »gândirea lui Hristos«
începe s dirijeze lumea gândurilor, atunci „oratorii” vor fi b tu i. Atunci cuvintele primesc
con inut i lucreaz în ascult tori.
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Ferezi ii
Ferezi ii însemn , printre altele, „cei care guverneaz ”. Ei reprezint o clas spiritual , a ezat
deasupra poporului obi nuit. Ei sunt oamenii care tiu, c ci în definitiv au studiat! Cineva care nu
a studiat, care nu are un titlu înaintea numelui s u, nu poate vorbi cu autoritate. Într-o comunitate
în care este valabil aceasta, ferezi ii sunt efii. Înv tura Domnului Isus nu a fost primit , pentru
c El nu a avut hârtiile, pe care ei le considerau necesare. Putem deduce aceasta din Ioan 7, 15. i
ast zi func ioneaz tot a a. Cine nu are încheiat un studiu teologic recunoscut, în cea mai mare
parte a cre tinismului nu este luat în considerare, oricât de bine ar putea s vesteasc adev rul lui
Dumnezeu. Pur i simplu nu va fi ascultat. Acest du man va fi biruit dac ascult m ce a spus
Domnul Isus în Luca 22, 25-28.
Hevi ii
Hevi ii constituie contrariul ferezi ilor. Dac în ferezi i am v zut pe „cei care guverneaz ”, în
hevi i putem vedea pe „locuitorii satelor”. Acesta este în elesul numelui lor. Ei sunt oamenii
obi nui i, laicii. Ei nu se îngrijesc de interpretarea Bibliei. Pentru aceasta au pe „guvernatorii” lor,
care sunt pl ti i de ei. Confortul sluje te oamenilor i dac se mai i pl te te pentru el, po i s - i
lini te ti con tiin a. Mul i cre tini consider pl cut, dac nu trebuie s poarte responsabilitate i se
retrag de la orice activitate.
În 1 Corinteni 12 întâlnim atât pe ferezi i cât i pe hevi i. În versetele 15 i 16 auzim pe cineva
spunând, c el »nu este din trup«. Aici se pare c „hevi ii” au cuvântul. Cu toate c în aceste
versete este vorba de cineva, care este nemul umit cu locul pe care îl are în trup, vreau totu i s -l
aplic la acest du man. Rezultatul comodit ii i al nemul umirii este acela i, i anume: nu se
petrece nimic. Fiecare copil al lui Dumnezeu î i are locul propriu în trup (în Adunare) i are voie,
chiar trebuie, s - i îndeplineasc func ia care o are. Func ia lui sluje te spre folosul întregului trup
(al întregii Adun ri). În versetele 21 i 22 îi auzim pe „ferezi i”. Ei fac singuri totul i nu au
nevoie de ceilal i. Ei stau deasupra. Amândoi du manii vor fi învin i, dac inem seama de ce a
vrut Dumnezeu (versetele 18 i 24). Dumnezeu vrea ca aceasta s devin vizibil (versetul 27) în
Adunarea local i de aceea ace ti du mani trebuie „izgoni i”.
Iebusi ii
Iebusi ii încheie coloana. În elesul numelui lor, „c lc torii în picioare”, arat rezultatul a tot ce
am v zut la du manii anteriori. Ei calc în picioare tot ce este de la Dumnezeu. Ei trântesc totul la
p mânt. Ei se aseam n cu câinii i cu porcii din Matei 7, 6. Domnul Isus aten ioneaz pe ucenicii
Lui în acest verset, s nu le dea »lucrurile sfinte« i »perlele«, c ci le vor c lca în picioare i le
vor rupe.
În cazul »lucrurilor sfinte« ne putem gândi de exemplu la frângerea pâinii. Aceasta nu este
pentru oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu, ci exclusiv numai pentru aceia care prin
întoarcerea la Dumnezeu i credin a în Domnul Isus apar in Adun rii. Necredincio ii nu în eleg
nimic din însemn tatea frângerii pâinii. Ei nu au parte de lucrarea de mântuire a Domnului Isus.
Singurul lucru pe care îl pot face cu frângerea pâinii, este s-o calce cu picioarele lor.
În cazul expresiei »perle« sau »m rg ritare« ne putem gândi la adev rurile pre ioase care sunt
în Biblie cu privire la Adunare i la multele binecuvânt ri ale celor credincio i. Toate aceste
adev ruri nu sunt pentru cei necredincio i, ci sunt destinate credincio ilor. Oamenii nemântui i nu
pot pre ui aceste adev ruri scumpe. Ei le batjocoresc i le ridiculizeaz .
Acest du man poate fi biruit, dac lu m seama, ca nici un om nemântuit s nu ia parte la Masa
Domnului. Nu trebuie s permitem, ca cineva, care nu are via din Dumnezeu, s fac slujbe în
Adunare. Aceasta este posibil prin exercitarea disciplin rii, despre care ne înva Scriptura, printre
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altele în 1 Corinteni 5. Aceasta este posibil i atunci când ne inem de ce este scris în 2 Corinteni
6, 14 pân la 7, 1 i în 2 Timotei 2, 16.22.
C s toria i adorarea – versetul 6
Du manul tie cum poate s - i supun cu succes pe Israeli i. Aceasta îi reu e te cel mai bine
prin dragoste. El se gânde te cam a a: l sa i fetele noastre s se c s toreasc cu b rba i din Israel
i l sa i fetele din Israel s se c s toreasc cu b rba ii no tri. Dup un timp Israeli ii vor lua cu
siguran obiceiurile noastre. În cele din urm vor adora chiar i idolii no tri. Acest fel de gândire
s-a dovedit c are succes. Dac prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a terminat cu
du manul, va lua na tere o rela ie de dragoste, ca va duce la dec derea poporului lui Dumnezeu.
Nu po i s te compor i neutral fa de du man. El însu i nu se d niciodat b tut, i se va folosi de
orice ocazie, ca s subjuge pe poporul lui Dumnezeu. Dac ne sim im bine în societatea lumii, ne
vom uni cu ea, cu toate c noi cre tinii suntem un popor, care – ca i Israel – ar trebui s tr iasc
pentru sine, adic desp r it de lume (Numeri 23, 9b; Ioan 17, 17). Urm torul pas va fi, c se va
sluji idolilor lumii. A a se întâmpl deseori: la început mâncat i b ut împreun , apoi c s torie
(încheierea de leg turi) i la urm adorare în comun. În Numeri 25 i 1 Corinteni 10 citim despre
evenimente diferite, dar cu acela i rezultat. Mâncatul i b utul nu sunt lucruri de sine st t toare.
Ele sunt folosite de du man, ca s ia na tere contacte. Aceste contacte devin treptat leg turi
strânse pân când ia na tere cea mai strâns leg tur i cu cele mai mari consecin e: c snicia.
Pasul urm tor, aproape de neevitat, este slujirea la idolii partenerului de via .
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