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Partea 1-a 
Rebeliunea poporului ales 

Capitolul 1,1 – 3,6 
 
1a) Capitolul 1,1 – 2,5: 
Amestecul cu na�iunile 
 
Capitolul 1 
 
Introducere 
 
   Dumnezeu nu a p�r�sit înc� pe Israel. Puterea lui era înc� prezent�. Întrebarea era numai, dac� 
exista credin��, ca s� se poat� face uz de aceast� putere. Cauza oric�rei c�deri este, c� poporul lui 
Dumnezeu uit� de prezen�a Dumnezeului cel viu �i sfânt în mijlocul lui. Dac� scade con�tien�a 
valorii prezen�ei lui Dumnezeu, atunci se mic�oreaz� �i dedicarea fa�� de El. Ca urmare a acestui 
fapt, poporul a devenit insensibil fa�� de r�ul care era la du�mani. Dac� ar fi fost cu adev�rat 
con�tien�i de prezen�a lui Dumnezeu în mijlocul lor, atunci nu ar fi tolerat pe du�man în mijlocul 
lor. Ar fi fost atunci con�tien�i c� era p�cat �i dezonora pe Dumnezeu, s� la�i pe du�man s� 
locuiasc� nepedepsit în �ara lui Dumnezeu. Dumnezeu �i du�manul nu pot fi în leg�tur� unul cu 
altul. Dac� se uit� aceasta, aceasta va însemna pierderea binecuvânt�rilor ��rii. Aceast� pierdere 
ne este prezentat� în acest capitol ca fiind mereu crescând�. Dup� felul cum are loc dec�derea, se 
recunosc cinci faze succesive: 
 
 1. Neascultare fa�� de ceea ce spune Dumnezeu (versetul 3); 
 2. Lips� de încredere în Domnul (versetul 19); 
 3. Indiferen�� (versetele 21, 27, 28, 29, 30); 
 4. Lips� de putere (versetele 31-33); 
 5. Dec�dere (versetul 34). 
 
   Originea oric�rei dec�deri se g�se�te în neascultarea fa�� de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu 
a dat r�spunsul la întrebarea poporului, cine s� se suie întâi. Acesta nu putea s� fie interpretat în 
dou� feluri diferite. Iuda trebuia s� se suie primul, singur! Cu toate acestea Iuda roag� semin�ia lui 
Simion, s� se suie împreun� cu ei. El putea s� dea tot felul de motive plauzibile �i admisibile, ca 
de exemplu, c� mo�tenirea lui Simion era foarte strâns legat� cu cea a lui Iuda, sau c� ar fi fost 
frumos s� iei �i un altul în lucrarea Domnului. Îns� toate aceste argumente, oricât de bune ar fi 
fost ele considerate, nu puteau s� schimbe nimic din misiunea simpl� a lui Dumnezeu, ca Iuda s� 
fie primul care s� se suie. La fazele urm�toare ale dec�derii voi reveni pe parcursul capitolului. 
 
 
Numele 
 
   Înainte de a studia mai detaliat capitolul 1, vreau s� spun ceva despre numele amintite în Biblie. 
Nimic din ce st� scris în Biblie nu este f�r� însemn�tate. Dumnezeu a l�sat s� se scrie totul cu o 
inten�ie deosebit�. »Toat� Scriptura este insuflat� de Dumnezeu �i de folos ca s� înve�e, s� 
mustre, s� îndrepte, s� dea în�elepciune în neprih�nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s� fie 
des�vâr�it �i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun�« (2 Timotei 3, 16-17). Aceasta este 
valabil �i pentru toate numele, care sunt numite. Numele are o anumit� însemn�tate. Aceasta nu 
înseamn� c� însemn�tatea unui nume este întotdeauna clar�. Uneori sunt posibile mai multe 
în�elesuri ale numelui. Deseori prin în�elesul unui nume putem s� ob�inem o în�elegere mai clar� a 
sensului unei anumite sec�iuni. În cartea Judec�tori sunt numite multe nume. Voi încerca, ca la 
aplicarea în�elesului numelui, s� r�mân la acest în�eles. Dac� sunt mai multe în�elesuri, voi folosi 
pe acela care se potrive�te cel mai mult. În cazul acestor explica�ii exist� totdeauna pericolul ca 
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fantezia s� înceap� s� ocupe un rol deosebit. De aceea vreau s� v� dau misiunea, s� citi�i critic, 
având duhul cre�tinilor din Berea, despre care Faptele Apostolilor 17, 11 spune: »Au primit 
Cuvântul cu toat� râvna, �i cercetau Scripturile în fiecare zi, ca s� vad� dac� ce li se spusese era 
a�a.« Un indiciu important în leg�tur� cu în�elesul numelor g�sim în Evrei 7, 1-2: »În adev�r, 
Melhisedec acesta, împ�ratul Salemului, preot al Dumnezeului Prea Înalt, ... care, dup� 
însemnarea numelui s�u, este întâi „împ�rat al neprih�nirii”, apoi �i „împ�rat al Salemului”, 
adic� „împ�rat al p�cii”.« Aici Biblia îns��i ofer� dovada, c� din numele unei persoane se pot 
trage anumite concluzii, care ne înva�� ceva cu privire la persoan�. 
   Sunt diverse c�r�i cu privire la explica�ia numelor biblice. Unele din ele le-am preluat. M-am 
folosit �i de unele noti�e; pentru anumite nume am preluat în�elesul pe care l-am auzit în anumite 
predici. Nu m� voi ocupa de numele, al c�ror în�eles nu-l �tiu, sau la care nu-mi pot nimic 
imagina. Aceste nume au cu siguran�� un în�eles, care ne prezint� ceva, dar eu nu �tiu ce. Este 
bine s� ne recunoa�tem limitele în aceast� privin��. Dar s� începem cu capitolul 1. 
 
 
Urma�ul lui Iosua – versetul 1 
 
   În primul verset se face leg�tura cu cartea anterioar�, cartea lui Iosua. Este o leg�tur� cu acela�i 
caracter, ca �i leg�tura din Iosua 1,1 cu cartea Deuteronom. Cartea Iosua începe cu cuvintele: 
»Dup� moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui 
Moise.« Aici este vorba de urma� �i mantaua lui Moise cade pe un alt rob al Domnului, care 
continu� lucrarea Domnului în duhul �i puterea lui Moise. Cartea Judec�tori începe a�a: »Dup� 
moartea lui Iosua.« Aceasta înseamn�, c� modelul duhului activ al lui Hristos (despre care Iosua 
era un model) nu mai era de fa��. De data aceasta nu mai era un urma�. Acela�i lucru este valabil 
pentru timpul care urmeaz� perioadei descrise în Faptele Apostolilor. Dup� ce apostolul Pavel a 
disp�rut de pe scen�, nu mai auzim nimic despre al�i apostoli, care ar fi ocupat pozi�ia lui. 
   Întrebarea, pe care o pune aici Israel, las� s� se recunoasc�, c� poporul mai era înc� una. Este o 
întrebare, pe care ei to�i o adreseaz� Domnului, Dumnezeu. Aici înc� nu este vorba de faptul c� 
fiecare face ce-i place. Domnul este înc� recunoscut ca Conduc�tor al lor. Din p�cate aceast� 
con�tien�� dispare treptat �i poporul î�i pierde unitatea. 
 
 
Întâi Iuda – versetul 2 
 
   Din Numeri 2, 9 este clar, c� Iuda este primul care trebuia s� plece, pe când poporul era înc� în 
pustie. Iuda este conduc�torul în pustie (vezi �i Numeri 10, 14). Acum când �ara trebuia s� fie 
cucerit� mai departe, vedem acela�i lucru. �i aici Iuda trebuia s� plece înainte. Aceasta se 
potrive�te cu prorocia, pe care a rostit-o Iacov în Geneza 49. Iuda este semin�ia leului, din care va 
ie�i Împ�ratul dat de Dumnezeu. Numele Iuda înseamn� „pream�rire”. În aceasta este cuprins� 
referirea la faptul c� un duh de pream�rire este condi�ia cea mai important� pentru a cuceri �ara. 
Pream�rirea a�eaz� pe Dumnezeu pe primul loc �i aduce cu sine d�ruirea fa�� de El. Bucuria de a 
asculta ofer� curaj �i entuziasm. 
 
 
Iuda �i Simion – versetul 3 
 
   A�a cum am remarcat, Iuda nu a fost ascult�tor în împlinirea misiunii date lui de Dumnezeu. În 
loc s� se bazeze pe ajutorul �i credincio�ia Domnului �i s� se reazeme pe f�g�duin�ele Sale, Iuda 
solicit� ajutorul lui Simion, pentru ca s� ia în posesiune mo�tenirea sa. Simion înseamn� „corn” �i 
se refer� la p�rt��ie. Dar p�rt��ia adev�rat� exist�, numai dac� ea se bazeaz� pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. Lui Iuda îi lipsea credin�a simpl�. În�elegerile omene�ti nu ajut� niciodat� lucrarea lui 
Dumnezeu. Dumnezeu a spus: »Iat� c� am dat �ara în mâinile lui« (versetul 2). Aceasta ar fi 
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trebuit s� fie de ajuns. Cât de des nu a fost Dumnezeu dezonorat de poporul S�u, prin aceea c� s-a 
încrezut în cineva sau s-a bazat pe ceva din afara lui! În versetul 19b al acestui capitol se vede 
sl�biciunea acestei leg�turi, pe care Iuda a f�cut-o cu Simion. Cu tot sprijinul lui Simion, nu este 
putere s� alunge pe du�man, care avea car� de fier. Sunt �i aspecte pozitive, când la comanda lui 
Dumnezeu se fac lucruri în comun. Aceasta se vede din faptul, c� Dumnezeu ne-a a�ezat 
împreun� �i c� noi avem nevoie unul de altul. »Mai bine doi decât unul« spune Eclesiastul 4, 9-
12. Lupta comun�, armonioas�, împotriva du�manului se întâlne�te �i în Isaia 11, 14, unde Iuda �i 
Efraim pornesc împreun� împotriva du�manului. 
 
 
Domnul ajut� – versetele 4-5 
 
   Cu toat� lipsa de credin�� a lui Iuda, Dumnezeu le ajut� �i le d� victoria. Vedem în aceasta harul 
lui Dumnezeu. El nu d� pe Iuda la o parte, atunci când aceast� semin�ie nu d� rezultatul a�teptat 
într-o oarecare situa�ie. Dar este vorba, la cât ne a�tept�m noi de la Dumnezeu. El vrea s� ne dea 
victorii depline. �i noi ob�inem numai victorii par�iale, dac� nu ne facem cu totul �i în toate 
dependen�i de Dumnezeu. Victoria se ob�ine la Bezec. Numele Bezec înseamn� „ruptur�”. Dac� 
undeva are loc o ruptur�, ceva nu mai este complet, puterea s-a pierdut. În via�a unui credincios se 
poate întâmpla, ca el s� nu mai tr�iasc� cu totul pentru Domnul Isus. În rela�ia lui cu El a 
intervenit o ruptur�, probabil prin p�cat, sau prin împrejur�rile vie�ii. �i într-o adunare local� se 
poate întâmpla ca între credincio�i s� ia na�tere o ruptur�. Apostolul Pavel aten�ioneaz� pe 
credincio�ii din Corint, ca s� aib� acela�i fel de vorbire: »s� nu ave�i dezbin�ri între voi, ci s� fi�i 
uni�i în chip des�vâr�it într-un gând �i o sim�ire« (1 Corinteni 1, 10). Bezec este condus de Adoni-
Bezec. Numele lui înseamn� „domnul rupturii”. Orice ruptur� în via�a unui credincios sau într-o 
adunare local�, se na�te, pentru c� diavolului, adev�ratul „domn al rupturii”, i s-a oferit �ansa s� 
dea lovitura. 
   Este interesant c� Israel întâlne�te pe acest Adoni-Bezec ca prim du�man. Nu este remarcabil �i 
faptul c� apostolul Pavel scrie corintenilor mai întâi despre ruptura, care este în mijlocul lor? 
Du�manul va fi biruit, când se ac�ioneaz� în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. A�a a f�cut 
Israel, �i a�a trebuie s� facem noi. În ultima parte din 1 Corinteni 1 se face clar, în ce fel poate 
du�manul s� fie b�tut. Aceasta este posibil prin »Cuvântul crucii« (versetul 18). S� te reîntorci din 
nou la cruce �i s� stai sub impresia a ceea ce a f�cut Domnul Isus acolo. La cruce El a ref�cut 
orice ruptur�, atât în via�a personal� a credinciosului, cât �i în via�a adun�rii locale. Dac� 
m�rturisim ce am gre�it, ruptura este anulat�, oriunde ar fi luat ea na�tere, iar reabilitarea are loc 
în via�a credinciosului �i în adunarea local�. 
 
 
Revan�a – versetele 6-7 
 
   C� Iuda �i Simion nu sunt în totul pe calea lui Dumnezeu �i nu ac�ioneaz� potrivit cu gândurile 
Lui, se poate vedea �i din felul cum trateaz� pe Adoni-Bezec. Ei fac ceva, pe care Dumnezeu nu 
le-a poruncit. Iosua nu a f�cut niciodat� a�a ceva cu împ�ra�ii Canaanului. Este o fapt� de 
r�zbunare omeneasc�. Niciunde în Vechiul Testament nu a dat Dumnezeu dispozi�ie poporului 
S�u, s� chinuie de moarte pe du�manii s�i. Este adev�rat, c� ei nu trebuiau s� aib� mil� de ei �i 
trebuiau s�-i ucid� f�r� mil�. Dar o chinuire îngrozitoare nu a fost rânduit�. Ce face poporul aici, 
nu vorbe�te în favoarea lui. 
   Ce spune Adoni-Bezec în privin�a aceasta, nu are nimic a face cu ce se petrece; este un alt lucru. 
Prin comportarea lui, Adoni-Bezec urm�rea numai s�-�i m�reasc� puterea �i renumele. Dumnezeu 
îns� folose�te e�uarea lui Iuda �i Simion, ca s� r�spl�teasc� lui Adoni-Bezec. Este un lucru bun 
din partea lui Adoni-Bezec, c� vede, în ceea ce i se face, pedeapsa dreapt� a lui Dumnezeu. El 
recunoa�te, c� aceast� judecat� îl love�te pe drept. Acum i se r�spl�te�te pentru ce a f�cut pân� 
acum. În cazul lui se adevere�te cuvântul din Galateni 6, 7: »Ce seam�n� omul, aceea va secera.« 
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În mai multe întâmpl�ri din Biblie întâlnim adeverirea acestui cuvânt. �i cât de des nu am venit �i 
noi în contact cu acesta? Pe om îl întâmpin� ceea ce face. Cu r�spunsul lui Adoni-Bezec la 
pedeapsa pe care o primea, putem s� respingem pe acei oameni care critic� nimicirea locuitorilor 
din Canaan de c�tre Iudei. Ei trebuie numai s� asculte aten�i pe Adoni-Bezec. Judecata asupra 
locuitorilor din Canaan a fost dreapt� �i meritat�. 
  
   
Ierusalimul – versetele 8-9 
 
   În Iosua 10, 1 �i versetele care urmeaz� se aminte�te pentru prima dat� Ierusalimul în Biblie, �i 
anume în leg�tur� cu r�zboiul. �i aici în cartea Judec�tori numele Ierusalimului este amintit în 
leg�tur� cu lupta. R�zboiul a fost caracteristic pentru toat� istoria Ierusalimului, �i va fi, pân� când 
va fi trecut timpul na�iunilor. Abia dup� ce Domnul Isus va reveni din cer, ca s� ia în primire 
împ�r��ia, suspendat�, asupra lui Israel, cetatea va corespunde în�elesului numelui ei „întemeierea 
p�cii” (salem înseamn� „pace”), c�ci Isus Hristos va domni atunci ca prin� al p�cii. Cucerirea 
Ierusalimului de c�tre Iuda nu este complet�. Cu toat� pustiirea Ierusalimului, du�manul g�se�te 
ocazii s� se readune, s� se reorganizeze din nou �i s� opun� rezisten�� (vezi versetul 21). 
 
 
Canaani�ii 
 
   Canaan era un fiu al lui Ham, fiul lui Noe (Geneza 10, 6). Noe a blestemat pe Ham în fiul s�u 
Canaan. Istoria urma�ilor lui Canaan arat� clar, ce înf��i�are a luat acest blestem. Ei locuiau �ara, 
pe care Dumnezeu a dat-o ca mo�tenire poporului S�u, dar ei au stricat �ara prin necur��iile lor. 
Au folosit �ara lui Dumnezeu pentru propria lor desf�tare. În Geneza 15, 18-21 sunt numi�i 
canaani�ii împreun� cu alte nou� popoare ca locuitori ai ��rii; tot a�a �i în Deuteronom 7, 1 �i 
Iosua 3, 10. Deci ei constituie o grup� separat� printre locuitorii ��rii. Îns� în alte texte, numele 
canaani�ilor apare ca o no�iune colectiv� pentru to�i locuitorii ��rii, ca de exemplu în Geneza 12, 6, 
Iosua 17, 12,13 �i Neemia 9, 24. 
 
 
În�elesul spiritual al canaani�ilor 
 
   În Proverbe 31, 24 �i Isaia 23, 8, cuvântul ebraic Canaan a fost tradus cu „negustor”. Aceasta ne 
d� un indiciu despre în�elesul cuvântului. Numele Canaan este pentru oamenii care fac din 
lucrurile lui Dumnezeu o afacere, din care po�i câ�tiga ceva. Despre astfel de oameni citim în 1 
Timotei 6, 5: »oameni strica�i la minte, lipsi�i de adev�r �i care cred c� evlavia este un izvor de 
câ�tig.« Canaan reprezint� deci un fel de gândire, la care cineva urm�re�te numai interese proprii, 
�i pentru voia lui Dumnezeu nu este nici un loc. Este voin�a proprie pur�, îndreptat� spre 
satisfacerea propriilor pl�ceri. 
   Acest du�man este foarte greu de exterminat. El se ascunde în inima fiec�rui om, care apar�ine 
poporului lui Dumnezeu. De aceea orice membru al poporului lui Dumnezeu trebuie s� fie foarte 
atent. Acest du�man î�i face remarcat� prezen�a, când, de exemplu, noi am f�cut ceva, care 
treze�te admira�ia la al�ii. Noi profit�m, prin faptul c� facem pe al�ii dependen�i de noi. Ne vom 
folosi de onoarea care ni se aduce, ca s�-i p�c�lim �i s�-i facem s� lucreze pentru �elurile noastre. 
Prin aceasta nu va fi onorat Dumnezeu, ci noi în�ine. Ce fac eu, va trebui s� aib� ca rezultat, c� 
ceilal�i nu m� onoreaz� pe mine, ci pe Dumnezeu. Aceast� mentalitate de negustor se întâlne�te 
foarte frecvent în biserica romano-catolic�. Ceva asem�n�tor citim în Apocalipsa 18. Se face chiar 
nego� cu „trupurile �i sufletele oamenilor”. Ne putem gândi în privin�a aceasta la timpul 
indulgen�elor, când în biserica romano-catolic� s-a f�cut efectiv nego� cu sufletele. Dumnezeu va 
judeca acest sistem de afaceri, care poart� numele de biseric�. 
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   Cum s-a spus, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie s� �in� socoteala de prezen�a acestui 
du�man în propria inim� �i via��. Nu trebuie s� avem nici o mil� fa�� de el. El trebuie condamnat 
radical. Aceasta are loc, prin aceea c� îl ducem acolo unde îi este locul, în moarte. Atunci 
corespundem misiunii din Coloseni 3, 5, unde se spune, c� noi trebuie s� omorâm m�dularele 
noastre care sunt pe p�mânt. Aceste m�dulare sunt: »curvia, necur��ia, patima, pofta rea, �i 
l�comia, care este o închinare la idoli«. Aceste m�dulare le putem vedea ca rezultat al gândirii 
stricate, prezentate în 1 Timotei 6, 5. Aceasta nu este o bagatel�. Fiecare m�dular este un du�man. 
Cine crede c� este bine s� m�nânce cire�e împreun� cu un astfel de m�dular, va fi lovit de el. Vei 
pierde teren. Binecuvânt�rile lui Dumnezeu nu mai sunt savurate. Canaani�i vor avea grij�, ca noi 
s� nu locuim în cet��ile noastre, aceasta înseamn�, c� noi nu vom avea nici o pl�cere despre un 
adev�r cu privire la Hristos, sau în ceva de valoare de la El, care ne apar�ine. Am început s� 
mergem pe drumul spre sclavia p�catului, �i vom continua s� mergem pe el, pân� vom ajunge 
sclavi pe deplin! 
 
 
Caleb – versetele 10-12 
 
   Iuda continu� s� urce: urm�torul lui �el este Hebron. Acest nume are un în�eles frumos: 
„p�rt��ie”. Cetatea a fost la început în mâinile canaani�ilor, care i-au dat numele de Chiriat-Arba. 
Chiriat-Arba înseamn�: „cetatea uria�ilor”. În realitate, nu semin�ia lui Iuda, ci Caleb a cucerit 
aceast� cetate. Aceasta o putem citi în Iosua 15, 14-15. Caleb �i-a pus pecetea puterii �i 
credincio�iei personale, a perseveren�ei �i credin�ei, asupra întregii semin�ii. El nu s-a temut de 
uria�i. Aceasta a ar�tat-o deja, când el, fiind unul din cei doisprezece cerceta�i, a venit la Moise cu 
relatarea despre ce v�zuse în �ar�. Aceast� întâmplare o putem citi în cartea Numeri capitolele 13 
�i 14. Zece cerceta�i s-au l�sat intimida�i de impresia creat� de zidurile puternice ale cet��ii �i de 
uria�ii care locuiau acolo. Ei nu vor putea niciodat� s�-i biruie pe ace�tia. Dar vorbirea lui Caleb a 
fost alta. Motivul pentru aceasta a fost, c� el nu a comparat zidurile �i pe uria�i cu sine însu�i �i cu 
puterea lui, ci cu Dumnezeu. �i ce sunt zidurile groase �i uria�ii pentru Dumnezeul atotputernic? 
   Aceast� încredere a credin�ei str�luce�te printre marea necredin�� �i dec�dere. Tot a�a este �i 
ast�zi în Adunare: în mijlocul dec�derii generale se întâlne�te credincio�ia personal�. Credincio�ia 
se g�se�te la b�rba�ii �i femeile care nu compar� greut��ile cu ei în�i�i, ci le pun lini�ti�i în mâna 
Domnului �i se încred, c� El st� deasupra împrejur�rilor �i arat� drumul spre victorie. Credincio�ia 
personal� este �i ast�zi spre binele tuturor. Atunci o cetate a uria�ilor se schimb� într-o cetate a 
p�rt��iei. Acolo unde credin�a alung� pe du�man, apare în locul acestuia p�rt��ia cu Dumnezeu �i 
poporul S�u. 
   Cucerirea cet��ii Chiriat-Sefer urmeaz� imediat cuceririi anterioare. Chiriat-Sefer înseamn� 
„Cetatea c�r�ii”. Acesta era numele cet��ii, când ea se afla în mâinile du�manului. Este posibil s� 
fi fost un centru al înv��a�ilor canaani�i; probabil c� noi am vorbi ast�zi despre o „universitate”. 
Numele nou, pe care îl prime�te aceast� cetate, este Debir, �i aceasta înseamn� „un oracol viu” sau 
„ vorbirea lui Dumnezeu”. Din aceasta înv���m urm�toarea lec�ie: pentru cei necredincio�i, sau 
pentru aceia care se zic cre�tini, dar care nu au via�� din Dumnezeu, Biblia este o simpl� carte. De 
îndat� ce cineva prime�te via�a nou� prin poc�in�� �i na�tere din nou, aceast� carte devine 
Cuvântul lui Dumnezeu viu �i lucr�tor (compar� cu Evrei 4, 12). Mul�i confirm�, c� prin noua 
via��, pe care au primit-o, au început s� vad� �i s� citeasc� altfel Biblia. Ce mai înainte p�rea s� fie 
o liter� moart�, a devenit viu. Vom g�si „Biblia” în cartea Judec�tori prezentat� în multe tablouri. 
Vom ob�ine victorii asupra du�manilor spirituali numai atunci când ne vom însu�i Cuvântul lui 
Dumnezeu, adic� vom tr�i a�a cum ne înva�� el. În mod deosebit pentru b�trâni �i supraveghetori, 
al c�ror tablou îl avem în judec�tori, este valabil, c� ei trebuie s� cunoasc� Cuvântul; ei trebuie s� 
fie »în stare s� înve�e« (1 Timotei 3, 2). 
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Otniel – versetul 13 
 
   Cu comportarea �i apari�ia lui Caleb este legat un alt aspect important, �i anume, c� el 
impulsioneaz� �i pe al�ii s� aib� aceea�i comportare. Prin exemplul lui treze�te în al�ii râvna s� 
fac� ca el. Tot a�a este �i ast�zi: credincio�ia unuia singur îi face �i pe al�ii s� ac�ioneze la fel. 
Numele Caleb înseamn�, printre altele, „din toat� inima”. Totdeauna este important ca inima s� nu 
fie împ�r�it�. Cine sluje�te lui Dumnezeu din toat� inima, �i se încrede în El, acela ob�ine victorii 
de credin��. Scânteia acestui entuziasm al credin�ei sare dup� aceea pe al�ii, ca �i aici la Otniel. 
Numele lui înseamn� „leul lui Dumnezeu” sau „puterea mea este Dumnezeu”. Vedem în el un 
model al vitejiei credin�ei. Cauza nu este în propria putere, ci în puterea lui Dumnezeu. Pe ea se 
bazeaz� el. Ceea ce prezint� Caleb este continuat de Otniel, prin modelul pe care el l-a v�zut în 
Caleb. Un impuls deosebit este r�splata, pe care Caleb o ofer� ca perspectiv�. Cine va cuceri 
Chiriat-Sefer, acela va primi pe fiica lui de so�ie. Aceast� afirma�ie nu se love�te la Otniel de 
urechi surde. 
 
 
Acsa: numele ei – versetul 14 
 
   Cu siguran�� Acsa era o femeie atractiv�. Dar Otniel n-a pre�uit-o în primul rând pentru 
frumuse�ea ei exterioar�. Ce fel de femeie era ea, se recunoa�te din numele ei, din atitudinea �i 
comportarea ei. Numele ei înseamn� „podoab� unic�”. Aceasta arat� c� umblarea ei, stilul ei de 
via��, era spre onoarea lui Dumnezeu. Ea era o femeie, ca cele prezentate în 1 Petru 3, 1-6. Acolo 
se vorbe�te de mai multe ori de podoab�. Ea era un om, care în via�a lui f�cea ce a spus 
Dumnezeu. În Tit 2, 9-10 se spune despre sclavi, ca »s� fac� în totul cinste înv���turii lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru.« Pentru a face cinste »înv���turii lui Dumnezeu«, adic� 
înv���turii, pe care Dumnezeu o d� prin Cuvânt, trebuie s-o cuno�ti. Ea a ar�tat interes fa�� de ce a 
spus �i a f�g�duit Dumnezeu. Aceasta a determinat atitudinea �i comportarea ei. Este de dorit ca 
femeia cre�tin� s�-i urmeze exemplul. Aceasta este valabil �i pentru b�rbatul cre�tin. Este tot a�a 
de dorit, ca el s� trag� foloase din ceea ce prezint� în afar�. Nu numai femeia cre�tin�, ci �i 
b�rbatul cre�tin este r�spunz�tor, ca prin via�a lui s� fac� cinste »înv���turii lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru«. Prin stilul nostru de via�� noi facem cinste, sau dezonor�m »înv���tura lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru.« Este vorba de a realiza în practic�, ce am înv��at din Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
   Caleb, Acsa �i Otniel sunt to�i trei iudei, adic�, to�i trei apar�in semin�iei lui Iuda, al c�rui nume 
înseamn� „adoratorul lui Dumnezeu, pream�rire”. Din pream�rirea lui Dumnezeu rezult� 
umblarea în credin�� �i încrederea. Cine mul�ume�te lui Dumnezeu pentru marea Lui bun�tate, va 
ar�ta prin via�a lui, c� aceast� mul�umire este adev�rat�. Umblarea lui va fi totodat� o mare 
pream�rire pentru Dumnezeu. El î�i va pune via�a tot mai mult în concordan�� cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceasta este urmarea inevitabil� în via�a unui om a c�rui inim� n�zuie�te dup� 
Dumnezeu �i Cuvântul S�u. 
 
 
Acsa: atitudinea ei – versetul 14 
 
    Acsa era o femeie pre�ioas�, �i aceasta nu numai prin frumuse�ea ei exterioar�. Sensul numelui 
ei l-am ar�tat deja. Dar am mai numit ceva, care era a�a de atractiv în via�a ei, �i anume atitudinea 
�i comportarea ei. În acestea se ar�ta frumuse�ea ei propriu-zis�, interioar�. Tocmai prin atitudinea 
ei era o completare mare pentru Otniel. Acsa poseda ceva din duhul tat�lui ei. Ea nu a fost 
mul�umit� numai s� aib� o posesiune. Ea voia ca posesiunea ei s� fie roditoare. �ara din sud era o 
�ar� însorit� �i cu c�ldur�, roditoare �i frumoas�. Dar ea voia s� aib� ceva suplimentar, prin care ar 
fi fost în stare s� savureze pe deplin aceast� �ar�: izvoarele de ap� de sus �i de jos. 
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Izvoarele noastre de sus – versetul 15 
 
   �i noi avem dreptul s� �tim, c� „posed�m o bucat� de �ar�”, îns� cu privire la noi aceasta se 
refer� la binecuvânt�rile spirituale din locurile cere�ti. Un model g�sim în via�a apostolului Pavel. 
El vorbe�te despre „izvoarele de sus”, atunci când scrie despre »bel�ug«. A�a aminte�te el în 
epistola c�tre Romani despre »harul lui Dumnezeu �i darul, pe care ni l-a f�cut harul acesta într-
un singur om, adic� în Isus Hristos«, care »s-au dat din bel�ug celor mul�i« (Romani 5, 15; vezi �i 
5, 20). El dore�te credincio�ilor din Roma, s� fie »plini de n�dejde« (Romani 15, 13). În cea de-a 
doua lui scrisoare adresat� Corintenilor scrie c� »prin Hristos avem parte din bel�ug �i de 
mângâiere« (2 Corinteni 1, 5) �i în capitolul 7 versetul 4 al acestei scrisori: »sunt plin de 
mângâiere, îmi salt� inima de bucurie«. Har, speran��, mângâiere, bucurie, toate aceste lucruri se 
g�sesc în Hristos în cer. Credinciosul poate s� scoat� totdeauna din aceste izvoare, chiar �i atunci 
când în via�a lui de pe p�mânt nu-i merge a�a de bine, cum s-a a�teptat el. Atunci el �tie, c� în 
Hristos, izvorul de sus, se g�se�te înviorare, care nu poate fi atins� de niciunul din necazurile 
vie�ii. 
 
 
Izvoarele noastre de jos – versetul 15 
 
   Exist� �i izvoarele de jos. Despre acestea vorbe�te apostolul Pavel, când vorbe�te despre 
suferirea lipsurilor în timpurile de încercare. Un exemplu avem în 2 Corinteni 11,9: »de nevoile 
mele au îngrijit fra�ii, când veniser� din Macedonia«. Este o înviorare, când sunt fra�i, care ne 
ajut� când suntem în nevoie. Este o înviorare venit� dintr-un izvor de jos, ca �i acea înviorare pe 
care o primim de la Domnul Însu�i. �i cu toate acestea rezultatul este acela�i. Noi cunoa�tem 
binecuvântarea ��rii, când bem din ambele izvoare. Înviorarea pe care o primim atât din izvoarele 
de sus, cât �i din izvoarele de jos, fac pe Domnul Isus mai mare. Dumnezeu va fi prosl�vit, dac� 
cerem de la El lucruri mari �i bune. Noi nu trebuie s�-L limit�m la îngustimea gândurilor noastre. 
El a dus poporul S�u într-o �ar� bun� �i a fost dorin�a Lui s�-i binecuvânteze acolo. Dumnezeu ne-
a adus într-o �ar� bun� �i El nu vrea s� fac� nimic altceva mai bun, decât s� ne binecuvânteze 
acolo. Din p�cate vedem în timpul nostru, c� sunt pu�ini credincio�i care arat� interese �i 
angajament pentru binecuvântarea prezentat� în Acsa. Mai este o aplica�ie. Acsa era so�ia lui 
Otniel; el se aseam�n� cu supraveghetorii de ast�zi din Adunare, cu cineva care conduce poporul 
lui Dumnezeu. Supraveghetorii sunt oameni, care î�i îndeplinesc bine rolul, numai dac� au de 
partea lor o so�ie ca Acsa. Ea este un om care impulsioneaz� pentru activitatea spiritual�. 


