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Cheni�ii – versetul 16 
 
   Cheni�ii prezint� în versetul 16 opusul »duhului de putere, de dragoste �i de chibzuin��« (2 
Timotei 1, 7) al lui Caleb, Acsa �i Otniel. Cheni�ii vin din Madian, de unde venea �i so�ia lui 
Moise (Exod 2, 15-21). Madian era un urma� al lui Avraam, �i anume prin so�ia lui Chetura 
(Geneza 25, 1-2). Prin aceasta Madian era dublu legat cu Israel, atât prin Moise, cât �i prin 
Avraam. Se pare c� cheni�ii, la ie�irea din Egipt, la invita�ia lui Moise, ar fi plecat împreun� cu 
poporul (1 Samuel 15, 6). Dar cu toate acestea nu s-au unit niciodat� cu poporul lui Dumnezeu. 
Numeri 24, 21 arat� c� Israel a fost pentru cheni�i un fel de cuib, dar nu mai mult decât atât. 
Versetul nostru din Judec�tori 1 pare s� confirme aceasta (vezi �i capitolul 4, 17). Ei pleac� într-
adev�r cu iudeii, dar se duc �i locuiesc la Arad, f�r� s� fie vorba de lupt�. Ei vor s� locuiasc� 
simplu în mijlocul poporului. Sunt oameni care î�i p�streaz� obiceiurile c�l�toriei prin pustie, în 
timp ce locuiesc în �ara binecuvânt�rii. Ei profit� într-adev�r de siguran�a, pe care le-o ofer� �ara, 
f�r� îns� s� se intereseze de binecuvânt�rile pe care �ara le are. Ei se adapteaz� cu u�urin�� la 
mediul înconjur�tor. Aceasta rezult� din în�elesul numelui Arad. Arad înseamn� „locul m�garului 
s�lbatic”. Un m�gar s�lbatic reprezint� un om, care gânde�te potrivit cu natura lui proprie �i 
ac�ioneaz�, f�r� s� aib� leg�tur� cu Dumnezeu. Cheni�ii vor locui într-un astfel de loc. 
 
 
În�elesul spiritual al cheni�ilor 
 
   În cre�tin�tate întâlnim oameni, care se aseam�n� cu cheni�ii. Sunt oameni, care au gura plin� cu 
lucrurile lui Dumnezeu, în timp ce via�a lor zilnic� arat� c� inima lor se preocup� cu lucrurile 
oamenilor (Matei 16, 23). S� fim aten�i, ca s� nu începem, s� fim a�a ca ei. Aceasta poate avea 
loc, când ne sim�im bine împreun� cu poporul lui Dumnezeu, c�ci ni se ofer� o oarecare protec�ie, 
dar nu vrem s� ne identific�m cu el. Pe de alt� parte ne sim�im foarte bine �i împreun� cu oamenii 
din lume. Aceast� inim� împ�r�it� nu este o podoab� pentru acela care �tie, cu ce fel de 
binecuvânt�ri l-a binecuvântat Dumnezeu în Hristos. De aceea cheni�ii reprezint� contrariul lui 
Caleb �i al familiei lui. 
 
 
R�mânerea în victorie – versetul 17 
 
   Dup� aceast� prezentare a cheni�ilor urm�rim iar��i pe Iuda în luptele lui, pentru a lua în 
posesiune partea din �ar� care i se cuvine. Împreun� cu fratele s�u Simion a pornit împotriva 
Canaani�ilor, care locuiau în �efat. Dup� ce aceast� cetate a fost cucerit�, ea prime�te numele 
Horma, care înseamn� „blestemul vrajei” sau „nimicire des�vâr�it�”. În�elesul acestui nume este 
un indiciu al felului cum a procedat Iuda cu aceast� cetate. În privin�a aceasta el ac�ioneaz� în 
concordan�� cu voin�a lui Dumnezeu �i în acela�i timp spre binele lui. 
   Un du�man, care este complet nimicit, nu va mai fi niciodat� o povar�. Problema noastr� este, 
c� noi nu o rupem destul de radical cu lumea. La un moment dat vom sim�i aceasta foarte amar. 
Du�manul prime�te prea des ocazii din partea noastr� s� se refac� dup� o înfrângere. Dac� 
Domnul Isus spune în Ioan 16, 33: »În lume ve�i avea necazuri; dar îndr�zni�i, Eu am biruit 
lumea«, atunci noi putem privi lumea, ca pe un du�man înfrânt. Noi avem dreptul s� st�m în 
victorie. Îmb�trânitul apostol Ioan încurajeaz� pe cititorii lui în 1 Ioan 5, 4: »pentru c� oricine este 
n�scut din Dumnezeu, biruie�te lumea; �i ceea ce câ�tig� biruin�a asupra lumii, este credin�a 
noastr�«. Prin credin�a, care lucreaz� în natura nou�, nu vom ceda ispitelor lumii. Credin�a 
noastr� se bazeaz� pe El, Cel care a biruit lumea. 
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Gaza, Ascalon �i Ecron – versetul 18 
 
   Gaza („cea tare”), Ascalon (probabil „drume�ie”) �i Ecron („lipsa de fertilitate”) împreun� cu 
�inuturile apar�in�toare sunt de asemenea cucerite. Aceste trei cet��i sunt trei din cele cinci 
capitale ale Filistenilor. Filistenii vor fi trata�i detaliat pe parcursul acestei c�r�i. 
 
 
Sl�biciunea lui Iuda – versetul 19 
 
   Iuda biruie�te �i ia în posesiune, deoarece Domnul este cu el �i el se încrede în El. Ce 
îmb�rb�tare mare pentru to�i aceia care îndr�znesc s� duc� lupta spiritual�! Domnul este totdeauna 
cu aceia care merg împreun� cu El. A face, ce spune El, înseamn�: s�-L avem cu noi. �i ce 
du�man va fi atunci destul de puternic? Domnul, care este cu noi, este mai puternic decât orice 
du�man. F�r� Domnul vom fi birui�i chiar �i în lupta cu cel mai slab adversar.  
   �i cu toate acestea lipsea ceva în încrederea credin�ei lui Iuda. »Dar n-a putut s� izgoneasc� pe 
locuitorii din câmpie, pentru c� aveau car� de fier.« Ce este aceasta? Domnul este cu Iuda, atunci 
când el se �ine exact de cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu, �i anume, s� nimiceasc� pe to�i 
du�manii. Din p�cate Iuda nu se încrede cu totul în Dumnezeu; el se teme de carele de fier. 
Aceasta î�i are cauza în lipsa de încredere în Domnul, ceea ce s-a ar�tat �i în faptul c� a vrut ca 
Simion s� mearg� împreun� cu el (vezi versetul 3). Carele de fier nu sunt nici o problem� pentru 
Dumnezeu; prive�te numai în cartea Iosua, capitolul 11, 4,6,9 �i capitolul 17,18. 
   Cine crede c� Dumnezeu nu este suficient, acela î�i îngr�de�te victoria proprie. Este ca �i cu 
zidurile �i uria�ii din �ar�: cine compar� aceast� stare de lucruri cu puterea proprie nu st� niciunde; 
cine le compar� cu Dumnezeu, nu vede absolut nici o greutate. Aceasta nu este o bagatelizare a 
problemei, ci o a�ezare la locul potrivit a rela�iilor, a�a cum sunt ele pentru credin��. În Daniel 2, 
40 este descris� puterea fierului. Nimic nu se poate împotrivi acestei puteri, dac� se compar� cu 
puterea omeneasc�. Dar ce este puterea fierului pentru Dumnezeu? Dumnezeu distruge fierul cu 
bra�ul lui puternic. Pentru El nu este mai mult decât »pleava din arie vara« (Daniel 2, 35). 
Problema noastr� este deseori, c� noi gândim limitat despre Dumnezeu �i evalu�m totul dup� 
aptitudinile noastre. Atunci devine clar, c� noi nu suntem în stare s� st�pânim o problem�, �i 
aceasta duce la dezonorarea lui Dumnezeu �i la pagub� �i ru�ine pentru noi în�ine. 
 
 
Înc� o dat� Caleb – versetul 20 
 
   Comportarea lui Caleb este aici în opozi�ie cu Iuda, a�a cum a fost odinioar� în opozi�ie cu 
Cheni�ii. Acolo unde Iuda e�ueaz�, biruie�te credin�a unuia singur. Caleb nu s-a temut de uria�i, 
a�a cum s-au temut ceilal�i zece cerceta�i. El nu s-a sim�it ca o l�cust� în ochii lor, ci pentru el 
p�rea s� fie exact contrariul; uria�ii erau l�custe în ochii lui Dumnezeu. 
 
 
Beniamin – versetul 21 
 
   Dup� descrierea am�nun�it� a întâmpl�rilor lui Iuda �i Simion urmeaz� o descriere rapid� a 
succeselor – sau mai bine zis a insucceselor – celorlalte semin�ii. Dup� ce s-a ar�tat c� Iuda 
(versetul 19) nu a fost în stare s� alunge pe du�man, în versetele 21-36 sun� ca un refren care se 
repet� mereu, c� ei »n-au izgonit« pe du�mani (versetele 21,27,28,29,30,31,32,33). Urm�torul este 
Beniamin. Du�manul care a fost b�tut în versetul 8, nu a fost b�tut complet. R�mâne o parte din 
iebusi�i, care se împotrivesc cu înver�unare. Probabil aceasta a fost posibil prin aceea, c� Iuda a 
cucerit numai propria lui parte din cetate. Ierusalimul era situat pe grani�a dintre Iuda �i Beniamin, 
fiecare semin�ie având o parte din aceast� cetate. Oricum ar fi, du�manul nu se d� niciodat� b�tut, 
�i g�se�te prilejul, prin necredincio�ia poporului lui Dumnezeu, s� se fac� cunoscut. Beniamin las� 
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cu indiferen�� pe du�man s� locuiasc� în mijlocul lui. Beniamin este de fapt semin�ia de r�zboi. În 
prorocia sa, Iacov a descris în felul urm�tor pe Beniamin: »Beniamin este un lup care sfâ�ie: 
diminea�a m�nânc� prada, iar seara împarte prada risipit�« (Geneza 49, 27). Numele Beniamin 
înseamn� „fiul dreptei mele”, �i dreapta vorbe�te de putere. Hristos va domni în curând pe p�mânt 
ca adev�ratul Beniamin, ca adev�ratul Fiu al dreptei lui Dumnezeu. El va apare pentru judecat�. 
Acum Domnul Isus mai este înc� în cer. El »S-a a�ezat la dreapta M�ririi în locurile prea înalte« 
(Evrei 1,3; vezi �i 8,1; 10,12; 12,2). Epistola c�tre Efeseni 1, 20-23 arat�, c� to�i care apar�in 
Adun�rii, sunt deja acum a�eza�i acolo. Beniamin a uitat ce s-a spus despre el. Prin indiferen�� a 
devenit necredincios chem�rii lui. Beniamin simbolizeaz� locul nostru în Hristos. Dac� uit�m, c� 
noi am fost a�eza�i în locurile cere�ti în Hristos �i c� noi avem în El un loc la dreapta lui 
Dumnezeu, vom deveni indiferen�i fa�� de lumea din jurul nostru �i insensibili fa�� de r�ul care 
domne�te aici. Pierdem din putere �i du�manul va putea s�-�i exercite influen�a asupra vie�ii 
noastre. 
 
 
Iosif – versetele 22-26 
 
   În versetele 22-26 citim ceva despre Iosif. Cu toate c� Domnul este cu el, avem �i aici indicii, c� 
el nu era în totul cu Domnul. Porne�te prin credin�� împotriva Betelului �i de aceea Domnul este 
cu el. Dar dup� aceea începe s� trimit� cerceta�i. I-a spus Domnul s� fac� a�a? Aceasta aminte�te 
de întâmplarea din Iosua 2. Diferen�a const� în aceea, c� acolo era un act al credin�ei, care aici 
lipse�te. Omul din Luz se dovede�te a fi un tr�d�tor. În loc s� se ata�eze poporului lui Dumnezeu, 
a�a cum a f�cut curva Rahav, el recl�de�te cetatea pustiit� de Domnul.  
   Mereu ni se aduce aminte, s� nu ne încredem niciunui du�man, sau s�-l l�s�m s� scape. În 
lucrurile spirituale nu vom putea avea nici un câ�tig din gândurile lumii acesteia, despre care arat� 
în�elegerea lui Iosif cu omul din Luz. Din aceasta vom ie�i pentru mult� vreme în�ela�i. La început 
se pare c� vom avea foloase, dar acestea sunt numai de scurt� durat�. Tot ce îndrept��im în via�a 
noastr�, cu toate c� este ceva de la du�man, din firea p�mânteasc� sau voin�a proprie, se va 
întoarce la un moment dat împotriva noastr�. Exact a�a ca �i aici cu acest om din Luz. Toat� 
cetatea va fi pustiit�, dar omul acela �i toat� familia lui a fost l�sat s� plece. 
 
 
Betel, Luz �i heti�ii – versetele 22-26 
 
   În�elesul numelor ne fac s� recunoa�tem înv���tura care se desprinde de aici. Betel înseamn� 
„Casa lui Dumnezeu”, Luz înseamn� „desp�r�ire” �i heti�ii însemn� „copiii groazei”. Numele 
cet��ii a fost la început „desp�r�ire”. A�a l-a posedat du�manul. Desp�r�irea este un adev�r biblic, 
dar el poate fi înv��at într-un mod gre�it, nebiblic, �i transpus în practic�. Acest adev�r biblic 
devine „proprietatea” du�manului. Un exemplu în acest sens vedem la farisei. Numele lor 
înseamn� „desp�r�i�ii”. Erau între ei excep�ii pozitive, dar în general fariseii constituiau o grup� în 
mijlocul poporului iudeu, care s-a desp�r�it de poporul simplu; ei se considerau mai sfin�i decât 
ceilal�i. Domnul Isus îi nume�te de câteva ori f��arnici. În Matei 23 El condamn� aspru 
pref�c�toria lor. Erau caracteriza�i prin aceea, c� legau sarcini grele pentru al�ii, iar ei nici cu 
degetul nu vor s� le mi�te. Aceasta este în sângele nostru, al tuturora, niciunul nu este exclus de la 
aceasta. 
   Cu acest du�man trebuie luptat. Atunci Luz va putea s� primeasc� un alt nume: Betel, „Casa lui 
Dumnezeu”. În actuala cas� a lui Dumnezeu, în Adunare, locuie�te Dumnezeu (vezi 1 Timotei 3, 
15). To�i, care au via�� din Dumnezeu, locuiesc acolo. Dac� desp�r�irea gre�it� a disp�rut din via�a 
noastr�, vom putea s� începem s� tr�im adev�rata desp�r�ire. Desp�r�irea (sau punerea deoparte) 
pentru Dumnezeu, s� slujim în Casa Sa, fiind închina�i Lui. A fi în prezen�a Sa înseamn� c� noi 
�inem seama de faptul c� El este Dumnezeul cel sfânt, care nu poate nicidecum s� tolereze r�ul. 
Psalmistul spune despre Casa lui Dumnezeu, în Psalmul 93, 5: »Sfin�enia este podoaba Casei 
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Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor �inea vremurile.« Un alt exemplu de desp�r�ire gre�it� 
este via�a de m�n�stire a c�lug�rilor �i a c�lug�ri�elor. Nu vrem s� judec�m motivele pentru care 
cineva ia hot�rârea s� duc� o astfel de via��, dar principiul vie�ii de m�n�stire este str�in Bibliei. 
Presupune o sfin�ire deosebit� pentru Dumnezeu, care merge a�a de departe, c� se desparte de 
lucrurile lume�ti normale, ca s� se dedice lucrurilor mai înalte. Dar se uit� în privin�a aceasta, c� 
p�catul locuie�te în inima omului. Aceast� form� exterioar� de desp�r�ire, gre�it�, trebuie biruit�. 
Este p�cat, dac� men�inem sub o anumit� form� aceast� desp�r�ire gre�it�. Dup� un anumit timp 
aceast� comportare gre�it� va ie�i cu siguran�� mai mult în eviden��. Un teren fertil se g�se�te la 
heti�i, la „copiii groazei”. Cine nu ispr�ve�te repede cu fariseismul în via�a sa, va fi mai devreme 
sau mai târziu st�pânit de fariseism. Urmarea va fi, c� din via�a unui astfel de om vor ie�i influen�e 
îngrozitoare asupra altora. 
 
 
Manase – versetul 27 
 
   Manase ne ofer� impresia c� el nu a luat complet în posesiune nici un �inut. Tot �inutul, care i-a 
fost repartizat, respir� mai departe atmosfera canaanit�. Cu toate c�, canaani�i au devenit robi �i 
puterea lor a fost frânt� într-o oarecare privin��, le-a reu�it s� se afirme. Voin�a lumii are înc� 
influen�� puternic� asupra poporului slab al lui Dumnezeu. 
 
 
Lec�ia pentru noi – versetul 28 
 
   Influen�a lumii este un pericol, care amenin�� pe to�i cre�tinii. Du�manul poate fi obligat s� 
recunoasc� în cre�tin pe superiorul lui, dar el r�mâne în via��, dac� începem „s� trat�m” cu el. 
Putem fi con�tien�i de faptul, c� firea p�mânteasc� nu are voie s�-�i revendice drepturile, �i totu�i 
o folosim, ca s� ne atingem scopurile. Un cre�tin, de exemplu, poate s� vorbeasc� foarte bine. Prin 
tot felul de motive ajunge în situa�ii grele, f�r� ca el însu�i s� fie vinovat. Se va folosi el de 
talentul lui de vorbitor, ca s� dovedeasc� nevinov��ia lui, sau se pred� »dreptului Judec�tor« (1 
Petru 2, 23)? Un exemplu g�sim în 1 Corinteni 6. Acolo este vorba de felul cum reac�ion�m noi, 
când un frate ne-a f�cut nedreptate (versetul 6). Vom merge noi la judec�torii lumii, sau vom 
suferi nedreptatea? În astfel de situa�ii se va vedea dac� picioarele noastre stau tare în �ar� �i pe 
spinarea du�manului. Dar este posibil, ca noi s� oferim du�manului o existen�� sigur� �i s� ne 
în�elegem cu el, s�-l folosim, când avem nevoie de el. 
 
 
Efraim �i Zebulon – versetele 29-30 
 
   Efraim �i Zebulon las� de asemenea pe du�mani s� locuiasc� în mijlocul lor, îi tolereaz�. Lor nu 
le este clar, c� tolerarea du�manului este spre dezonorarea lui Dumnezeu. Este p�cat. Înseamn� o 
atitudine de indiferen�� fa�� de �ara lui Dumnezeu, pe care El a dat-o întregului Israel. 
 
 
A�er �i Naftali – versetele 31-33 
 
   A�er �i Naftali fac �i mai r�u: ei locuiesc în mijlocul du�manilor �i în felul acesta intr� pu�in în 
rândul p�gânilor. Aici se inverseaz� rolurile. Necredincio�ia poporului are urm�ri tot mai mari. Nu 
du�manii locuiesc în mijlocul israeli�ilor, ceea ce ar fi deja necredincio�ie, ci israeli�ii locuiesc în 
mijlocul du�manilor. Du�manii posed� dreptul de a dispune asupra ��rii �i tolereaz� pe israeli�i în 
mijlocul lor. Ce sl�biciune la popor! Aminte�te de cineva, care într-adev�r este cre�tin �i are via�a 
nou�, dar a c�rui via�� este dictat� de firea lui p�mânteasc�, de gândurile lui. Aceste gânduri nu 
poart� pecetea umbl�rii cu Dumnezeu, ci a umbl�rii cu oamenii �i cu p�rerile lumii. 
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Dan – versetele 34-36 
 
   Semin�ia lui Dan  are cea mai rea situa�ie. El nu poate alunga pe du�mani, dimpotriv�: du�manii 
alung� pe dani�i din partea lor de mo�tenire. Aceasta este ultima faz� a dec�derii, care este 
descris� în acest capitol. Binecuvânt�rile ��rii nu mai sunt nicidecum savurate. Aceast� stare 
corespunde cu a unui cre�tin, care a fost luat complet în st�pânire de lucrurile lumii. Desigur, el 
spune c� este cre�tin, dar în via�a �i vorbirea lui nu se vede nimic din aceasta. Nici un indiciu nu 
arat� c� el consider� frumos s� asculte sau s� vorbeasc� ceva despre lucrurile lui Dumnezeu �i ale 
Domnului Isus. Biblia lui r�mâne închis� acas� �i la rug�ciune nu se gânde�te. 
 
 
Amori�ii – versetele 34-36 
 
   Amori�ii sunt primii du�mani, pe care poporul Israel i-a întâmpinat în c�l�toria lor spre �ara 
f�g�duit�, �i pe care i-a b�tut. În Deuteronom 2, 24 scrie c� Dumnezeu a zis poporului, s� fac� 
începutul lu�rii în posesiune a ��rii, prin aceea c� trebuiau s� lupte cu amori�ii. Aceast� lupt� are 
loc înainte ca ei s� treac� prin Iordan. Este un �inut, care nu se afl� în �ara f�g�duit�, ci de cealalt� 
parte a Iordanului. Vorbe�te deci nu despre binecuvânt�rile spirituale din locurile cere�ti, ci de 
binecuvânt�rile p�mânte�ti; noi trebuie s� mul�umim lui Dumnezeu �i pentru toate binecuvânt�rile 
p�mânte�ti. Prin binecuvânt�ri p�mânte�ti putem în�elege lucruri cum ar fi s�n�tatea, o c�snicie 
bun�, un loc de munc� frumos, sau un concediu pl�cut. Deci nu sunt binecuvânt�rile noastre 
spirituale propriu-zise, binecuvânt�rile cere�ti, ve�nice. Binecuvânt�ri p�mânte�ti avem împreun� 
cu oamenii necredincio�i. Diferen�a este numai c�, cre�tinul ia aceste lucruri din mâna lui 
Dumnezeu �i mul�ume�te pentru ele, ceea ce cel necredincios nu face. 
   Când îns� un cre�tin începe s� priveasc� aceste binecuvânt�ri ca ceva de la sine în�eles, el va fi 
alungat de amori�i din partea lui de mo�tenire. El face totul, ca s� r�mân� s�n�tos, �i uit� c� el este 
în mâna lui Dumnezeu; el face totul, ca s� men�in� c�snicia în ordine, �i nu are niciodat� timp s� 
slujeasc� spiritual altuia; profesia lui este totul pentru el, el este un adev�rat drogat de munc�, ceea 
ce îl va face s� nu participe la întrunirile cre�tine; el va face totul, ca urm�torul lui concediu s� fie 
mult mai frumos decât cel anterior: va studia ghiduri turistice, va chibzui diferite locuri de 
concediu, î�i va aduna cât de mult posibile informa�ii, ca s� ajung� sigur la �inta aleas�. Dar el nu 
are nici un interes, nu arat� nici o contribu�ie �i nu are timp pentru ceea ce Dumnezeu a preg�tit 
celor care Îl iubesc. Din fericire casa lui Iosif este a�a de atent�, c� a �inut în frâu pe amori�i. Din 
fericire sunt oameni în poporul lui Dumnezeu, care v�d pericolele binecuvânt�rilor p�mânte�ti. S� 
ascult�m de ei �i s� ne scoatem foloasele din aceasta. 


