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Cucerirea posesiunii proprii
«Iată împăraţii pe care i-au biruit fiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă
parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la Muntele Hermonului, cu toată
câmpia de la răsărit: Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de
la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, şi de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad,
până la pârâul Iaboc, hotarul fiilor lui Amon; de la câmpie până la Marea Chineret la răsărit şi până
la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit spre Bet-Ieşimot; şi de la miazăzi, sub poalele
Muntelui Pisga; pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot
şi la Edrei. Stăpânirea lui se întindea peste Muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până
la hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, până la hotarul lui Sihon,
împăratul Hesbonului. Moise, slujitorul Domnului, şi fiii lui Israel, i-au bătut; şi Moise, slujitorul
Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui
Manase.» (Iosua 12,1-6)
«Şi Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în
vârstă şi ţara care-ţi mai rămâne de luat în stăpânire este foarte mare. Iată ţara care mai rămâne:
toate ţinuturile filistenilor şi tot ţinutul gheşuriţilor, de la Şihor, care curge înaintea Egiptului, până la
hotarul Ecronului, spre miazănoapte, ţinut socotit drept canaanit şi care este stăpânit de cei cinci
domnitori ai filistenilor; cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat şi cel din Ecron; de
asemenea aviţii; la miazăzi, toată ţara canaaniţilor şi Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec,
până la hotarul amoriţilor, ţara ghibliţilor şi tot Libanul, spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, la
poalele Muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; toţi locuitorii din ţinutul deluros de la Liban
până la Misrefot-Maim, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni dinaintea fiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta
de moştenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit; şi împarte acum ţara aceasta ca moştenire între
cele nouă seminţii şi între jumătate din seminţia lui Manase.» (Iosua 13,1-7)
La citirea superficială a cărţii Iosua ai putea fi ispitit să arunci o privire rapidă peste capitolele 12 şi
13, căci ele conţin o relatare despre ţinuturi din Canaan, o listă de nume şi localităţi, unele din ele fiind
greu de pronunţat iar altele grele de înţeles. Cine însă cedează acestei ispite, acela pierde mult. Cele
mai mari comori ale Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt la suprafaţă, aşa ca să le poţi lua uşor, fără
efort.
De aceea vrem să ne ocupăm cu acest capitol al doisprezecelea, care sintetizează dimensiunea
cuceririi ţării Canaan până în momentul acela. Primele şase versete ne relatează despre cuceririle sub
conducerea lui Moise; versetele 7-24 relatează cuceririle sub conducerea lui Iosua.
Nu cu propria putere
Cuceririle sub conducerea lui Moise se referă în mod natural la bătăliile din pustie, pe partea de
răsărit a Iordanului. Cuceririle sub conducerea lui Iosua se referă la bătăliile duse în ţara însăşi. Sub
conducerea lui Moise un anumit teritoriu a devenit partea de moştenire a lui Ruben, Gad şi a jumătăţii
din seminţia lui Manase, corespunzător dorinţei lor categorice. În acest capitol ni se relatează în ce
măsură Iosua şi oştirea lui au cucerit o parte din Canaan. Urmează o listă de 31 de împăraţi puternici,
care toţi au fost supuşi şi erau supuşi poporului lui Dumnezeu. Uneori în viaţa unui om este bine dacă
el se aşează şi meditează la ceea ce harul lui Dumnezeu a putut cuceri. Nu ca să ne lăudăm cu aceasta,
ci cu o inimă smerită şi mulţumitoare ar trebui să lăsăm să treacă pe dinaintea noastră anii trecuţi şi în
mintea noastră să răsfoim cu atenţie paginile care ne amintesc unde a triumfat harul lui Dumnezeu.
Pentru unii cele mai multe bătălii în viaţă au fost deja date. Ei mai au puţin de luptat. Pentru mulţi alţii
însă cele mai multe bătălii trebuie încă date. Fie că ele au fost date, sau urmează să fie date, facă
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Dumnezeu ca noi toţi la sfârşitul călătoriei noastre să putem spune: «M-am luptat lupta cea bună, miam sfârşit alergarea, am păzit credinţa» (2 Timotei 4,7).
Înainte să încheiem acest capitol, vreau să atrag atenţia cu privire la versetul şase, care ne relatează:
«Moise, slujitorul Domnului, le-a dat ţara (cucerită de Moise) lor în stăpânire». Sunt aproape aceleaşi
cuvinte ca şi în capitolul 11,23, dacă în loc de «Moise» punem «Iosua». Dar ce diferenţă!
Eu nu trebuie să extind prea mult interpretarea Scripturii, cu toată că după părerea mea sunt
îndreptăţit, când o aplic ca să clarific o învăţătură care în alte locuri ale Cuvântului lui Dumnezeu este
confirmată pe deplin. Cele două seminţii şi jumătate, pe care Moise le-a colonizat de partea cealaltă a
Iordanului, aproape că nu au luat parte la viaţa poporului Israel şi curând au pierdut total partea lor de
moştenire. Se pare că au fost absorbite de popoarele pe care ele ar fi trebuit de fapt să le biruiască. Ele
au ales ţărmul de răsărit, care reprezenta partea pustiei ţării.
Ceea ce în privinţa aceasta ar trebui să se impregneze adânc în noi este: tot ce Moise, reprezentatul
Legii, ne dă, nu putem ţine, şi tot ce noi încercăm să facem prin puterea noastră de decizie, inevitabil
nu va reuşi. Binecuvântările cele mai profunde în viaţa noastră spirituală nu le putem obţine cu puterea
voinţei noastre. Ele pot deveni ale noastre numai în părtăşia cu Domnul Isus Hristos, în care este
inclusă toată partea noastră de moştenire, şi de la care prin credinţă primim toate binecuvântările. Căci
«Dumnezeu ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Hristos»
(Efeseni 1,3). Facă Dumnezeu, ca noi să învăţăm aceasta şi să încetăm să încercăm să obţinem ţara
binecuvântării cu puterea proprie.
Este vorba de toată ţara
Vrem să ne ocupăm în mod deosebit cu Iosua 13,1, unde se spune: «Şi Iosua era bătrân, înaintat în
vârstă. Domnul i-a zis atunci. „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă şi ţara care-ţi mai rămâne de luat
în stăpânire este foarte mare.”» Iosua avea aproximativ 90 de ani. Multă parte din ţară încă nu era
supusă şi trebuia luată în stăpânire.
Primele şase versete ale acestui capitol ne dau o delimitare exactă a ţinuturilor din ţară, care încă nu
au fost luate în posesiune. În nici un caz nu trebuie să te odihneşti pe cuceririle din trecut, căci altfel
intenţiile lui Dumnezeu cu Israel nu pot fi împlinite. Aşa cum ne descriu versetele de la începutul cărţii
Iosua, Dumnezeu a dat izraeliţilor, potrivit hotărârii Sale, toată ţara, dar ei trebuiau să ia în stăpânire
orice loc unde călca talpa piciorului lor. La luarea în stăpânire a acestei ţări s-a procedat astfel: mai
întâi s-au informat, apoi au împărţit-o la fiecare seminţie în parte şi în cele din urmă s-a lăsat în seama
fiecărei seminţii în parte să-şi însuşească ceea ce i-a fost dat. Sper să înţelegem ce plan stă aici la bază!
Ar fi interesant să se cerceteze cât se extindea ţinutul pe care Duhul Sfânt l-a rânduit ca moştenire
poporului ales. Se extindea de la ţinutul filistenilor în nord şi până la ţinuturile bogate în păşune din
sud. Dacă facem o comparaţie între ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru ei şi ţinutul pe care izraeliţii lau luat efectiv în posesiune, vom constata o diferenţă îngrozitoare între ele. În toată istoria sa poporul
Israel nu a împlinit pe deplin intenţiile lui Dumnezeu.
Ce învăţătură spirituală putem avea noi din aceasta pentru propria viaţă? În Domnul Isus Hristos ne
este prezentată moştenirea cerească, de care Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să aibă parte. Ce
însemna ţara Canaan pentru Israel, aceasta este Hristos pentru noi. Pe paginile Cuvântului lui
Dumnezeu stă desenat ca pe o hartă tot ţinutul, pe care noi trebuie să-l luăm în posesiune: munţii, de
pe a căror înălţime privim spre Domnul, văile, care la început par văi de deznădejde, dar care apoi se
dovedesc a fi văi de nesfârşite binecuvântări; păşunile liniştite; cetăţile bogate, care trebuie cucerite, şi
duşmanii, care trebuie învinşi. Şi pentru noi toţi este valabil, că încă mult teritoriu din ţară trebuie luat
în posesiune. Moştenirea noastră în Hristos nu este o parte din Hristos, ci este Hristos în întregime. Tot
ce este în Isus, este inclus în planul lui Dumnezeu pentru noi. Posesiunea noastră este numai partea din
Hristos, pe care o luăm prin credinţă, şi nimeni dintre noi nu poate afirma, că noi am luat tot ce ne
aparţine.
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Să fim noi mulţumiţi cu mai puţin decât este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? În viaţa noastră de
credinţă niciodată nu vom ajunge pe treapta pe care noi putem epuiza toate posibilităţile vieţii în Isus.
Nimeni dintre noi nu a câştigat toate bătăliile pe care el le-a avut. Dacă privim în urmă la experienţele
noastre de credinţă, atunci va trebui să recunoaştem că viaţa noastră poartă cicatricele multor
înfrângeri. Nici noi nu am câştigat fiecare bătălie, pe care a trebuit s-o ducem. Deseori în viaţa noastră
de credinţă am plecat din calea duşmanului şi am mers pe drumuri mai uşoare.
Dar eu nu simt nicidecum aceasta ca fiind apăsător. Eu găsesc în aceasta un imbold: „Doamne, dumă mai sus!” Rezultatul înfrângerii trebuie să ne facă să ne ridicăm în grabă, cu ajutorul Domnului să
obţinem totuşi ţinta. Hristos niciodată nu ne lasă şi nu ne părăseşte, dar realmente este mult ţinut din
ţară, pe care trebuie să-l luăm în posesiune.
Cunoaşterea
Vrem să ne gândim care ţinuturi din viaţa noastră trebuie încă luate în posesiune şi cum le putem lua
în posesiune. Aceasta este valabil de exemplu pentru cunoaşterea noastră. Desigur eu nu vorbesc aici
de simpla cunoaştere cu mintea. Disciplinarea spirituală, exerciţiile de memorie, darul observării sunt
lucruri care instruiesc mintea, dar ele sunt cu totul altceva decât cunoaşterea spirituală, care depăşeşte
cu mult orizontul minţii. În mod deosebit de minunat am găsit confirmată bunătatea lui Dumnezeu în
aceea, să ascult oameni care nu aveau o pregătire şcolară superioară, dar care au experimentat
personal, că Isus Hristos i-a făcut capabili să vorbească cu o înţelepciune, care depăşea cu mult orice
pricepere. Pe de altă parte poţi fii inteligent, foarte raţional şi exact informat, dar să nu ai nici o
cunoaştere. În lucrurile importante eşti total nepriceput.
Domnul Isus ne dă viaţa veşnică, pentru ca noi să cunoaştem pe singurul Dumnezeu adevărat. El ne
porunceşte ca în fiecare zi a vieţii noastre să venim la Golgota şi tăcând şi plini de respect să privim la
Acela care pentru mântuirea noastră a sângerat şi a murit. Dacă vedem aceasta, atunci vedem pe Tatăl.
Nimeni nu poate privi cu adevărat în inima lui Dumnezeu, dacă nu a privit pe Domnul răstignit şi
înviat. Îl cunoaştem noi? Putem spune împreună cu apostolul Pavel: «Privesc toate aceste lucruri ca o
pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut
toate şi le socotesc ca gunoaie, ca să câştig pe Hristos … să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui»?
(Filipeni 3,8-10).
Cuvântul lui Dumnezeu
Câte pagini ale Bibliei noastre nu sunt luate în posesiune – ţară necercetată? Câte locuri din Biblie
nu au fost marcate sau subliniate, ca să arate ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? Mereu citim aceleaşi
locuri; trăim cel mai simplu abecedar al adevărurilor, cum este Ioan 3 şi alte capitole asemănătoare.
Oricât de mari şi de minunate ar fi ele, dar părţi întregi din intenţiile de salvare ale lui Dumnezeu
rămân neluate în posesiune. Nu se poate cunoaşte Domnul nostru Isus Hristos, dacă nu-L cunoaştem în
Cuvântul Său. De aceea să facem călătorii cutezătoare de descoperire în ţinuturile necercetate ale
Cuvântului lui Dumnezeu şi să descoperim ce binecuvântare este în ele.
Experienţele credinţei
Un alt ţinut, care încă trebuie luat în posesiune, este în domeniul experienţelor de credinţă. La fiecare
dintre noi este în viaţa personală ca şi în Canaan: sunt împăraţi, sunt duşmani, sunt cetăţi întărite şi
obiceiuri adânc înrădăcinate. Acestea sunt aparent aşa de tare fixate, căci cu toate eforturile, cu toate
rugăciunile noastre şi cu tot studiul Scripturii, cu toate implorările noastre înaintea tronului lui
Dumnezeu nu sunt de înlăturat. Pacea noastră este permanent deranjată prin aceea că un răufăcător
atacă dinăuntru. El atacă fără nici o atenţionare preliminară, şi într-o clipă devenim neliniştiţi şi rostim
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cuvinte aspre şi critice. Mereu aceşti duşmani dinăuntru au biruit. Fortăreţele lor se împotrivesc cu
înverşunare eforturilor noastre de a le distruge.
În unele cazuri motivul constă desigur în aceea, că credinciosul niciodată nu a încredinţat pe deplin
viaţa sa de afaceri Domnului Isus. El s-a retras complet de sub autoritatea Domnului şi spune: „Îmi
slujesc mie şi scopurilor mele proprii. Doresc să câştig banii mei şi să mă ocup de familia mea şi de
afacerile mele. Aceasta nu are câtuşi de puţin a face cu religia mea.” În alte cazuri te împotriveşti
autorităţii Domnului cu privire la legăturile lumeşti şi prietenii lumeşti.
Să ne gândim la ţelul suprem: că noi «suntem schimbaţi în acelaşi chip al Fiului Său». Să privim
pentru o clipă puterea şi gingășia Sa, sfinţenia Sa, ura Lui faţă de păcat, dragostea Lui pentru noi toţi,
dăruirea Sa în a face voia lui Dumnezeu, viaţa Sa de dăruire de Sine! Acesta este ţelul suprem al lui
Dumnezeu. Acest ţel suprem trebuie să domnească şi în viaţa noastră toată. Dacă viaţa Domnului
nostru nu este trăită zi de zi din nou în noi, atunci viaţa noastră creştină nu este de nici o valoare, este
inutilă, nu ia naştere nimic nou. Singurul ţel al credinţei noastre şi fundamentul întregii noastre
cunoaşteri a Bibliei este, ca noi să fim transformaţi după chipul Fiului lui Dumnezeu. Este încă multă
ţară de luat în posesiune! Ştim aceasta, dar cum putem s-o luăm în posesiune? Desigur este o
posibilitate pentru aceasta. Vreau s-o prezint ochilor noştri şi rog să fie analizată cu grijă şi cu multă
rugăciune.
Să ne amintim, că Domnul trebuie să aibă stăpânire asupra noastră, înainte ca noi să putem cunoaşte
ce înseamnă să-L posedăm pe El pe deplin. «Nu că am şi câştigat», spune apostolul Pavel, «sau că am
şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.»
(Filipeni 3,12). Da, mai întâi ne deschidem inimile, să-L lăsăm pe El să intre, şi după aceea ni-L
însuşim prin credinţa vie în El.
Dăruire, sfinţire, însuşire
Să ascultăm aceste trei cuvinte mari, care sunt aşa de importante pentru viaţa de credinţă, şi să
observăm ordinea: mai întâi trebuie să ne predăm cu totul Domnului, şi nu există întoarcere la
Dumnezeu fără această dăruire totală a voinţei noastre Domnului Isus Hristos. Apoi, viaţa noastră,
darurile şi aptitudinile noastre, tot ce avem, fiecare sector al vieţii noastre trebuie să fie predat. După
aceea urmează însuşirea cu credinţă vie a ceea ce Dumnezeu ne trimite prin Duhul Său, prin Fiul Său.
Aşa este ordinea dumnezeiască. Noi nu putem poseda pe Domnul Isus pe deplin, până când El nu ne
posedă pe deplin.
Noi nu trebuie să privim spre biruinţa Lui în viaţa noastră, dacă noi nu venim cu dăruire deplină de
sine la Isus. Ne aşteptăm, ca Isus să ne conducă pe locuri superioare? Numai atunci când noi în inima
noastră am primit dreptul de a dispune al lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul
Sfânt, putem să ne aşteptăm la biruinţă şi să mergem să luăm în posesiune ce este al nostru.
De ce trebuie noi să devenim bătrâni şi înaintaţi în vârstă ca Iosua şi atunci să constatăm că mai este
încă multă ţară de luat în posesiune? Probabil că este numai o idee înaripată îndrăzneaţă, dar eu îmi
imaginez întrucâtva ziua în care voi avea pentru prima dată o discuţie personală cu Domnul în cer. Ce
minunat va fi, când Îl vom vedea!
Când luptele şi zbuciumările vor fi trecut, ne va arăta El atunci planul, pe care El îl are înainte de
întemeierea lumii pentru viaţa noastră? Gândiţi că El ne va arăta locul din care noi am plecat, unde am
avut pierderi, unde din lipsă de credinţă şi ascultare am obţinut numai ceea ce este al doilea mai bun şi
nu ce este cel mai bun? Ne va arăta El locul harului Său care se revarsă?
Îmi doresc ca în ziua aceea, când El ne va prezenta schiţa planului Său cu viaţa noastră, totul la mine
să fie în concordanţă cu acest plan. De ce să trăim în sărăcie spirituală? Când această viaţă va trece şi
acest scurt timp de pe pământ va trece, când istoria va fi scrisă şi luptele se vor fi terminat, de ce
atunci să păşim înaintea Domnului nostru şi să trebuiască să-I mărturisim, că nici pe departe noi nu am
luat în posesiune ceea ce El a avut în plan cu noi?
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După părerea mea răspunsul la această întrebare este în versetul şase al acestui capitol. Luarea în
posesiune a ţării trebuia să aibă loc prin sorţi. Găsim că cuvântul «sorţi» se întâlneşte de douăzeci şi
două de ori în a doua jumătate a cărţii Iosua. Dumnezeu a dat fiecărui om din seminţii ţinutul, muntele
greu, experienţa de viaţă sfâşietoare, încercarea dureroasă, despre care El în înţelepciunea Lui ştia că
pentru toate timpurile este cea mai bună pentru el.
Dacă primim acest adevăr, vom lua în posesiune pe Hristos într-o formă nouă. Dar dacă nu-l credem
şi ne opunem experienţelor noastre de viaţă, dacă refuzăm să primim partea lui Dumnezeu, sorţul lui
Dumnezeu pentru viaţa noastră, atunci niciodată nu vom lua ţara în posesiune. Avraam a crezut
aceasta. El a lăsat în toate pe Dumnezeu să aleagă. Nepotul său Lot a refuzat să creadă aceasta. Unul a
umblat în credinţă, celălalt prin vedere. Să observăm sfârşitul acestor oameni. Avraam, care a lăsat pe
Dumnezeu să aleagă, a intrat în plinătatea binecuvântării; Lot a sfârşit într-o catastrofă.
Lăsăm noi pe Dumnezeu să aleagă sorţul nostru în moştenirea noastră, sau ne facem un plan propriu
pentru viaţa noastră? Alegem planul nostru propriu? Ne planificăm singuri drumul profesional? Ne
încredem în darurile şi aptitudinile noastre sau acţionăm conform planului lui Dumnezeu pentru noi?
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