S biruie ti ... dar cum?
Cartea JUDEC TORI (15)

VI. Biruirea cre tinismului carnal-religios
Filistenii: tablou al cre tinismului carnal-religios
„ i fiii lui Israel din nou au f cut r u în ochii Domnului i Domnul i-a dat în mâna filistenilor
patruzeci de ani. i era un anumit b rbat în oreea, din familia dani ilor, i numele lui era
Manoah. So ia lui era steril i nu n tea. i Îngerul Domnului S-a ar tat femeii i i-a zis: «Iat ,
acum tu e ti steril i nu na ti; dar vei r mâne îns rcinat i vei na te un fiu. i acum p ze te-te, te
rog, i nu bea vin, nici b utur tare, i nu mânca nimic necurat. Pentru c , iat , vei r mâne
îns rcinat i vei na te un fiu, i briciul nu va trece pe capul lui, pentru c b iatul va fi un nazireu
al Domnului din pântece; i el va începe s salveze pe Israel din mâna filistenilor»“ (Judec tori
13.1-5).
Cine erau ace ti filisteni, care ineau poporul Israel în robie i care l-au adus în nevoie i
suferin ? Ce reprezint ei? Ei au venit din Egipt (Geneza 10.13-14), îns cu toate c au p r sit
aceast ar i au intrat în ara pe care Dumnezeu o f g duise poporului S u, totu i filistenii n-au
mers pe drumul S u. Drumul lor a fost u or i scurt; ei au înconjurat Marea Ro ie i Iordanul, care
reprezint simbolic eliberarea i binecuvântarea prin moartea i învierea lui Hristos. Acestea n-au
avut nici o importan în istoria filistenilor. Ei erau într-adev r în ara poporului lui Dumnezeu,
îns nu au intrat acolo pe drumul prev zut de Dumnezeu (Exod 13.17). Drept urmare, nu aveau de
fapt nici un drept în aceast ar , pentru c Dumnezeu a dat-o lui Israel (Deuteronom 32.8-9).
Deci, se poate spune c filistenii reprezint cre tin tatea lumeasc , o religie acceptabil pentru
oamenii nen scu i din nou.
Ritualul i modernismul sunt unii din „filistenii“ zilelor noastre. Ele provin din supersti ia i
filozofia p gân , care au p truns în domeniul credin ei i au f cut din ea o cas cu diferite vase (2
Timotei 2.20). Acestea apas foarte mult adev ratul popor al lui Dumnezeu. „Filistenii“ Îl
m rturisesc pe Dumnezeu cu gura, privesc îns batjocoritor adev rata via spiritual , care a
caracterizat trezirile din zilele de odinioar . Ei î i revendic dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu,
îns nu au nici un drept la aceasta, pentru c nu au primit prin credin pe singurul Fiu al lui
Dumnezeu i de aceea nu sunt n scu i din nou (Ioan 1.12-13). Ei au o form de evlavie, dar îi
t g duiesc puterea (2 Timotei 3.5).
O caracteristic bizar
O caracteristic surprinz toare în istoria acestor filisteni a fost str dania lor de a dobândi i de
a nimici posesiunile cele mai sfinte i valoroase ale poporului lui Dumnezeu. În afar de situa ia
în care Avraam i Isaac au fost în pericol s - i piard so iile (Geneza 20 i 26), situa ie cauzat de
la itatea i s r cia lor în credin , capitolul 21 ne spune c filistenii au luat cu for a una din
fântânile lui Avraam, iar în capitolul 26 se relatezeaz c ei au astupat cu p mânt fântânile de ap
pe care le s pase Avraam. Ei au f cut aceasta, pentru c îl invidiau pe Isaac, fapta lor fiind o fapt
i du m noas . Când Isaac a s pat apoi alte fântâni, ei i-au revendicat iar i
îndr znea
preten iile asupra lor. Aceste fântâni erau foarte importante pentru via a patriarhilor i a familiilor
lor, iar conform textelor din Ioan 4 i 7 putem vedea în ele un tablou al Duhului Sfânt, care ne-a
fost dat i care ast zi este neap rat necesar pentru via a poporului lui Dumnezeu. Unde este îns
ast zi în lumea religioas un loc pentru Duhul Sfânt? Acolo unde imagina ia rituali tilor, critica
ateist i îndoiala moderni tilor domne te, Duhul nu poate decât s fie sufocat i stins – fântânile
sunt astupate cu p mânt. Duhul nu are nici un loc în formalismul mort, care se laud cu corecta lui
m rturisire de credin , dar care nu are nici credin
i nici via . Filistenii au r pit chiar i
chivotul (1 Samuel 5.2) i s-au comportat în ara f g duin ei ca i cum le-ar fi apar inut lor. În Ioel
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3.5 citim: „A i luat argintul Meu i aurul Meu i a i dus în templele voastre comorile Mele cele
pre ioase“.
Acela i lucru îl vedem ast zi: b rba i, care nu apar in Împ r iei lui Dumnezeu, pentru c nu
sunt n scu i din nou (ei îi apar in numai conform m rturisirii lor de credin ), sunt totu i
conduc tori i înv tori recunoscu i, care au anexat Numele lui Hristos propriilor lor gânduri
filozofice. Ei iau cea mai scump comoar a credin ei noastre sfinte i fac s le parvin oamenilor
fire ti, necredincio i, ca i cum n-ar fi necesar nici o na tere din nou, nici o mântuire i nici o
crea ie nou în Isus Hristos.
Cele cinci c petenii ale filistenilor
Filistenii au fost condu i de cinci c petenii (Iosua 13.3; Judec tori 3.3). În cre tin tatea modern de
ast zi este tot a a, pentru c ea este st pânit de cinci sim uri. Evlavia ei este determinat de ceea
ce este natural, iar tot ceea ce se afl în afara acestui domeniu este mai mult sau mai pu in
dispre uit. Pentru ea nu înseamn nimic ce spune Scriptura: „Omul natural nu prime te lucrurile
Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt nebunie pentru el; i nu le poate cunoa te, pentru c ele se
judec spiritual“ (1 Corinteni 2.14). Pentru omul natural, ceea ce se vede este totul, c ci el nu
cunoa te altceva i versetele citate î i g sesc confirmarea în aceea c tot ceea ce în Cuvântul lui
Dumnezeu este supranatural, este dispre uit. Întruparea, jertfa i învierea Domnului Isus sunt
dispre uite i batjocorite, iar minunile Sale sunt calificate ca fiind nevrednice de luat în seam . Tot
ceea ce pentru lume, care L-a r stignit pe Domnul slavei, ar putea fi o pricin de poticnire sau
ceea ce omul natural nu în elege, nu vede sau nu poate s simt , este lep dat.
Cu toate c filistenii de ineau numai o fâ ie îngust din ara Canaanului, în mod remarcabil,
aceast ar a luat totu i numele lor, pentru c Palestina sau Filistia înseamn „ ara filistenilor“.
Ce-i drept, în Scriptur este numit cu acest nume numai atunci când este vorba de judecata care
va veni (Exod 15.14; Isaia 14.29, 31; Ioel 3.4). Ei au p it pentru prima dat în prim-plan, a a cum
s-a amintit, în Geneza 21, când i-au r pit lui Avraam o fântân ; ei au fost du manii cei mai
înver una i ai lui Israel, în tot timpul istoriei lor în ar . Despre ei citim în Vechiul Testament mai
mult decât despre oricare alt na iune, afar de cea a lui Israel; ultima amintire în Scriptur spune:
„ i Eu voi frânge mândria filistenilor“ (Zaharia 9.6). În acest sens a spus i Domnul nostru: „Te
voi v rsa din gura Mea“. Îi vedem pe „filisteni“ lucrând cu toat puterea în biserica din Laodiceea.
Ra ionalismul i ritualul î i exercit puterea lor de atrac ie asupra omului natural, c ruia îi
place când duhul s u este dus pe în l imi intelectuale i îi sunt solicitate sentimentele sale
suflete ti. Persoana lui Hristos este întunecat de ambele, El nu are nici un loc în acestea. Mul i
credincio i adev ra i sunt încurca i în aceste lucruri i nu v d nici o cale de ie ire din aceast
stare. Ei strig ca i Maria în fa a mormântului gol: „Au luat pe Domnul meu i nu tiu unde L-au
pus“. Ce este de f cut?
Este totu i posibil ca credincio ii adev ra i s fie ataca i i influen a i de ceea ce în mod a a de
evident nu este de la Dumnezeu? Din p cate, da! Cre tinii sunt deseori atra i de aparenta
credibilitate a ostenelilor i înv turilor care î i revendic dreptul c ele au înaintea ochilor
progresul spiritual al oamenilor, dar care apoi î i au punctul central i de ancorare în oameni, nu în
Dumnezeu. Se poate întâmpla u or ca veritabile sentimente duhovnice ti s fie confundate cu
sentimente naturale i în mod general exist în noi tendin a s ne baz m mai mult pe propria
noastr în elepciune decât pe în elepciunea Duhului lui Dumnezeu. Ar trebui s fim mai puternic
ancora i în adev rul fundamental, c omul natural nu prime te ceea ce este al Duhului lui
Dumnezeu, deoarece pentru el este o nebunie i el nici nu poate s cunoasc (1 Corinteni 2.14).
Evanghelia nu a plecat de la oameni i nu este nimic, nici în cer, nici pe p mânt, care s poat face
pe oameni ferici i. Numai în vestea bun a harului lui Dumnezeu este oferit oamenilor iertarea
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p catelor. Ea este divin i de la Dumnezeu. Numai prin harul lui Dumnezeu sunt cunoscute
sl vile acestei ve ti bune i numai cei care au primit harul pot s aprecieze valorile ei.
Filistenii au fost cei mai înver una i dintre to i du manii lui Israel i i-au inut în robie, mai
mult decât to i ceilal i. Cu cât Israel era mai slab în credin , cu atât mai mare era puterea acestor
filisteni. Ei nu au fost pentru totdeauna nimici i, pân când David - un tablou al lui Hristos în
biruin a învierii Sale - a instalat domnia sa în ar .

Eliberarea lui Israel
Dac ne preocup m mai îndeaproape cu eliberarea de ace ti du mani, g sim la început ceva
foarte remarcabil. Israeli ii n-au mai strigat dup ajutor i eliberare, a a cum f ceau odinioar . Se
p rea c au acceptat jugul i erau mul umi i cu soarta lor. Aceasta a devenit foarte clar, când
Samson a vrut s -i elibereze; ace tia l-au dojenit spunându-i: „Nu tii c filistenii st pânesc peste
noi? i pentru ce ne-ai f cut aceasta?“ Ace tia au fost atât de pu in de acord cu osteneala sa, încât
l-au legat cu frânghii i au vrut s -l predea du manilor lor.
Aici avem un tablou trist a ceea ce se vede în zilele noastre: cre tinii s-au supus st pânirii
acestor filisteni moderni, iar mul i, care apar in poporului lui Dumnezeu, par s fie mul umi i cu
acest lucru. Putem fi siguri c aceast stare nu-i las s fie lini ti i pe cei care simt adânc cât
dezonoare pricinuie te Domnului acest fapt.
Cu toate acestea, este foarte îmbucur tor s vedem c , de i Israel era indiferent de propria lui
stare, Domnului nu-i era indiferent i El inten iona s -i elibereze. Îngerul Domnului S-a ar tat
so iei lui Manoah, din semin ia lui Dan. Ea nu era o persoan pe care oamenii ar fi ales-o. Nici
m car numele ei nu ne este redat, i pe lâng toate acestea, ea era stearp – o ru ine în mijlocul
poporului lui Israel. Îns aceast femeie dispre uit i f r nume, din cea mai mic dintre
semin iile lui Israel, a fost vasul ales al lui Dumnezeu; prin ea, El a putut s - i exercite voia. În
aceasta vedem iar i confirmat marele adev r: c ile Sale sunt altele decât ale oamenilor.
„Sunt bogat i m-am îmbog it i n-am nevoie de nimic“ este vorbirea plin de mândrie a
cre tin t ii lume ti, care umbl în aparen a nestatornic a semiîntunericului. Îns „Dumnezeu a
ales lucrurile nebune ale lumii...; Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii...; Dumnezeu a ales
lucrurile de jos ale lumii i pe cele dispre uite i pe cele care nu sunt, ca s desfiin eze pe cele ce
sunt; ca nici o f ptur s nu se laude înaintea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1.27-29).
„Iat tu e ti stearp , i n-ai copii; dar vei r mâne îns rcinat i vei na te un fiu.“ Aceasta a fost
vestea bun a lui Dumnezeu pentru aceast femeie; ea a primit aceast veste bun prin credin i
f r întreb ri. Cu toat sl biciunea i ru inea ei, putea acum s stea îndr znea , ca în felul acesta
s devin public cunoscut c aceast eliberare este de la Dumnezeu i nu a avut loc prin puterea
oamenilor. Dumnezeu voia s dea la iveal puterea i t ria din sl biciune, nerodire i moarte.
Chiar dac în ochii oamenilor sl biciunea i ru inea caracterizau aceast femeie, ea poseda
totu i o credin tare i necondi ionat în inten iile de har ale lui Dumnezeu fa de ea; acest lucru
a fost foarte pre ios în ochii Lui. Ea era so ia lui Manoah, al c rui nume înseamn „loc de odihn “.
Încrederea în Dumnezeu i odihna inimii formeaz un întreg; ele sunt „c s torite“ una cu alta i
nu pot fi desp r ite una de alta.
Aceast încredere în Dumnezeu, care face inima s fie lini tit , a fost vizibil la apostolul
Pavel. În zilele sale – ca i ast zi – era o form de evlavie f r putere, iar prin înv tori fal i a
fost r spândit o mare r t cire printre cei pentru care el a lucrat plin de râvn . Cu toate acestea, el
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nu s-a speriat i nu a fost ru inat, pentru c tia în cine a crezut; încrederea sa era în Domnul Isus,
care a înviat din mor i. Astfel, el a putut s r mân lini tit, cu toate c a trebuit s spun c mul i
au c zut de la adev r.
„Aminte te- i“, scrie el lui Timotei, „de Isus Hristos înviat dintre mor i, din s mân a lui David,
dup Evanghelia mea“ (2 Timotei 2.8).
Dac punem laolalt pas cu pas încrederea inimii sale i lucrurile care ar fi putut s -l fac s se
îndoiasc – a a cum sunt ele enumerate în a doua epistol c tre Timotei –, vom vedea ce izvor de
ajutor i rezerv de putere poseda el în Isus Hristos.
Capitolul 1
„ tii, c to i care sunt în Asia,
s-au întors de la mine“
(versetul 15).

„Dar nu m ru inez, pentru c
tiu în Cine am crezut“
(versetul 12).

Capitolul 2
„Cuvântul lor se va extinde ca
o cangren , ...care s-au ab tut
de la adev r... i r stoarn
credin a unora“ (versetul 17,
18).

„Totu i temelia tare a lui
Dumnezeu r mâne, având
pecetea aceasta: Domnul îi
cunoa te pe cei care sunt ai
S i“ (versetul 19).

Capitolul 3
„Oamenii r i i în el tori vor
înainta spre mai r u, ducând
în r t cire i fiind du i în
r t cire“ (versetul 13).

„Tu r mâi în cele ce ai înv at...
Toat Scriptura este insuflat
de Dumnezeu i folositoare
pentru
înv tur ,
pentru
mustrare, pentru îndreptare,
pentru instruire în dreptate...“
(versetele 14, 16).

Capitolul 4
„La întâia mea ap rare,
nimeni n-a stat cu mine, ci
to i m-au p r sit“ (versetul
16).

„Dar Domnul a stat lâng mine
i m-a înt rit“ (versetul 17).

Un punct deosebit de important
Ca puterea filistenilor s fie biruit , de mare importan era nazireatul. Îngerul Domnului
prezint acest adev r de dou ori în mesajul pe care îl aduce so iei lui Manoah: b iatul va fi un
nazireu al lui Dumnezeu. Un nazireu trebuia s se ab in de la anumite lucruri, îns mult mai
important decât aceasta era c el trebuia s se ab in pentru ceva. El trebuia s fie pentru Domnul,
un vas închinat pentru slujba Domnului.
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El trebuia s se caracterizeze prin ab inerea de la rodul vi ei, trebuia s se despart de tot ceea
ce putea s -l fac necurat, iar p rul s u nu trebuia t iat. Aceste trei lucruri ne sunt de asemenea
prezentate în epistola lui Pavel c tre Timotei.
1) Rodul vi ei vorbe te, f r îndoial , despre bucuria vie ii naturale, iar nazireul de ast zi
trebuie s ia seama la aten ionarea: „Ia- i partea la suferin , ca un bun osta al lui Isus Hristos.
Nici un osta nu se încurc în treburile vie ii, dac vrea s plac celui ce l-a înrolat ca osta “ (2
Timotei 2.3, 4).
2) Desp r irea de necur ie este de asemenea deosebit de important , iar omul lui Dumnezeu
este înv at: „Oricine roste te Numele Domnului s se dep rteze de f r delege. ...Dac cineva se
cur e te de acestea, va fi un vas de cinste, sfin it, folositor St pânului s u, preg tit pentru orice
lucrare bun . Fugi de poftele tinere ii“ (versetele 19-21).
3) Capul netuns este un semn al dependen ei, al unei sl biciuni care se aga puternic de cel
tare. P rul lung este o cinste pentru o femeie; este semnul dependen ei ei, ca vas mai slab, de so ul
ei. Acesta este locul pe care Dumnezeu i l-a dat. Despre b rbat se spune îns : „Nu v înva chiar
i firea c este ru ine pentru un b rbat s poarte p rul lung“ (1 Corinteni 11.7-15)? Misiunea
b rbatului este s conduc . El a fost a ezat ca domn peste crea ie i al ii trebuiau s fie dependen i
de el. La c derea în p cat, el a n zuit totu i s fie independent de Dumnezeu; de aici vin toate
necazurile, suferin ele i moartea.
P rul femeii este i o tr s tur caracteristic a acelor l custe care vor chinui oamenii în timpul
perioadei de judecat (Apocalipsa 9.7, 8). Despre ele se spune c au pe cap cununi de aur, fe ele
lor sunt ca fe e de oameni i p rul lor este ca p rul de femeie. Prima lor apari ie va fi mare i
impresionant ; ele vor p rea a fi pline de putere i independete, îns la urm va deveni vizibil c
ele datoreaz t ria lor altuia: ele vor fi dependente de Apolion, cel care stric (versetul 11). Fa a
adev ratului nazireu trebuia s arate ca fa a unui om; el trebuia s se împotriveasc cu vitejie
du manului i s nu dea înapoi, îns el trebuia s poarte p rul tot a a de lung ca i femeile, pentru
c toat puterea sa era în dependen a de Dumnezeu. Aceast tr s tur caracteristic era cea mai
important dintre toate, chiar dac în ochii altora era o ru ine; când nazireul î i pierdea
dependen a, era tot a a de slab ca i ceilal i oameni. Apostolul Pavel era un nazireu adev rat,
atunci când scria: „M voi l uda mult mai bucuros în sl biciunile mele, pentru ca puterea lui
Hristos s r mân peste mine. ...c ci când sunt slab, atunci sunt tare.“ El a înv at c dependen a
des vâr it înseamn putere real , pentru c Domnul i-a promis: „Harul Meu î i este de ajuns; c ci
puterea Mea în sl biciune se des vâr e te“ (2 Corinteni 12.9-10). Acesta este deci pentru noi
în elesul duhovnicesc al p rului netuns al nazireului. Aceast sl biciune care se aga a a de
puternic de t ria Domnului, se vede a a de frumos în a doua scrisoare c tre Timotei: „Tu, copilul
meu, înt re te-te în harul care este în Hristos Isus“ (2.1); „Domnul m-a sc pat din toate“ (3.11);
„Îns Domnul a stat lâng mine i m-a înt rit“ (4.17).
Domnul Isus ca model des vâr it pentru noi
Domnul Isus a fost adev ratul nazireu, pe deplin închinat lui Dumnezeu. Niciodat în slujba Sa
de bun voie nu S-a l sat atras de comoditatea i bucuria acestei vie i. Când a venit în lume, El n-a
avut nici o cas , ci numai un grajd, nu a avut un leag n, ci numai o iesle. Vulpile aveau vizuini i
p s rile cerului cuiburi, dar El nu a avut pe p mântul acesta nici un c min i nici un loc de odihn .
Domnul a respins permanent i hot rât influen ele acelora care au ales pentru El un drum u or i
natural în ochii lor.
Hristos a mers prin lume nep tat i des vâr it de curat i, cu toate c Îl amenin au ispite mari,
El nu S-a l sat dus în eroare de ele. P catul, care exercit o puternic for de atrac ie asupra
5/6

S biruie ti ... dar cum?
celorlal i oameni, nu a avut nici o atrac ie pentru El. Domnul Isus a fost totdeauna dedicat voii lui
Dumnezeu.
Apoi, El a fost tot timpul Subordonatul des vâr it. Vorbirea Sa era: „El Îmi treze te în fiecare
diminea , El Îmi treze te urechea, ca s ascult ca un ucenic“ (Isaia 50.4). În tot ceea ce f cea i
spunea, era condus de Tat l S u, pentru care El venise ca s -I fac voia zi de zi. Aceast voie a
fost împlinit . Mâncarea Sa a fost s fac voia Tat lui S u. În afara voii Tat lui S u, via a Sa nu a
avut nici un sens, i astfel, El a fost des vâr it tot timpul vie ii Sale p mânte ti i totalmente
dependent de Dumnezeu, a a c a putut spune: „de când eram în pântece am fost sub paza Ta; din
pântecele mamei, Tu e ti Dumnezeu meu“ (Psalm 22.10). În El este suficient har, care ne face ap i
s mergem pe urmele Sale. Dac facem aceasta, vom tr i i noi via a de biruin a unui nazireu.
J. T. Mawson
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