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Șapte dușmani ai poporului lui Dumnezeu
Șapte dușmani ai poporului lui Dumnezeu
Dumnezeu a făcut cunoscut poporului Său Israel diferiții dușmani care locuiau în
Canaan atunci când erau aproape să treacă Iordanul și să intre în țară (Iosua 3:10).
Aceasta arată că Dumnezeu dorește ca poporul său să știe:
1. Dușmanii care sunt gata să-i înfrunte.
2. Trăsăturile esențiale ale acestora pentru a le putea rezista;
3. Căile de rezistență față de acești dușmani-moartea lui Hristos (Iordanul) și
aplicația practică în viețile lor având credința că Hristos este de partea lor.
Aceasta ne aduce aminte de două versete din Noul Testament “ca să nu dăm câştig lui
Satan asupra noastră; pentru că nu suntem necunoscători ai planurilor lui.” (2 Cor.
2:11), și “împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 1:7). Satan este
dușmanul din spatele tuturor celorlalți dușmani. Lui nu îi este frică de noi dar va fugi
de noi din cauza lui Hristos, învingătorul, care este de partea noastră. Oricum, pentru
ca acest lucru să se întâmple trebuie să rămînem aproape de Hristos.
În Deutoronom 7:1 și Iosua 3:10, Dumnezeu a numit cele șapte națiuni ale țării care
urmau să fie dușmanii lui Israel acolo. Nu găsim totdeauna aceleași nume în alte liste
ale dușmanilor lor, dar în mod invariabil găsim șapte. Acesta pare să fie un indiciu în
legătură cu vrăjmășia absolută a acestor popoare împotriva lui Dumnezeu și a
poporului Său.
Cele șapte națiuni pe care le considerăm, sunt o imagine a dușmanilor poporului
ceresc al lui Dumnezeu. Dușmanii noștrii nu sunt carnea și sângele ci “stăpânitori lumii
întunericului acestuia, …puterile spirituale ale răutăţii în cele cereşti.” (Efeseni 6:12).
Acești dușmani sunt Satan și îngerii săi (demonii) și alte ființe spirituale care vor să ne
jefuiască de toate binecuvântârile noastre cerești. De multe ori ei se folosesc de
oameni pentru a ni se opune, dar trebuie să ne aducem aminte că noi de fapt nu ne
luptăm cu oamenii, ci cu Satan.
Nu este totdeauna posibil să spunem că semnificația numelor persoanelor, orașelor
sau națiunilor ne dau un indiciu direct a semnificației lor spirituale. Atenția trebuie să
fie exersată mai ales în cazurile în care semnificația nu este foarte clară. Cu toate
acestea știm că Dumnezeu nu a dat aceste nume (sau a îngăduit să fie folosite) într-un
mod hazardat. Atunci când numele sunt menționate în Scriptură putem să
presupunem că au importanță, deci aș dori să schițez pe scurt semnificația numelor
acestor șapte națiuni.
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Canaaniții
Aceste nume pot fi traduse ca “negustori” indicând dispoziția de a negocia sau a
ajunge la compromis lucru pe care îl fac comercianții atunci când fac afaceri. Un
cananit era o persoană care se apleca spre pământ pentru a-și prezenta bunurile, și
astfel într-un sens figurat, era legat de pământ. Din punct de vedere spiritual,
canaaniții încearcă să-i aducă pe creștini înapoi la pământ astfel încât să fie gata să
facă compromis pentru a fi împliniți aici. Satan se folosește de asemenea oameni
pentru a ne împiedica să intrăm în mod practic în posesiunea binecuvântărilor divine.
El vrea ca noi să facem compromisuri false în viețile noastre și să ne concentrăm pe
carieră, bogăție, familie și hobiuri: “pentru că mulți umblă...al cărui dumnezeu este
pântecele...care gândesc cele pământești...cetățenia noastră este în ceruri” (Filipeni
3:18-20)
Hetiții
Traducerea numelui acestui popor este “teroare, frică sau teamă”. Satan vrea să ne
facă să ne temem să cucerim locurile cerești într-un mod practic. El va face tot ce
poate ca să ne facă să dăm înapoi în această luptă împotriva lui și a îngerilor lui. De
aceea el vine ca un leu care răcnește (1 Petru 5:8), dorind să ne sperie și să ne fure
energia de a-l urma pe Hristos și să ne facem timp în viețile noastre pentru
binecuvântările cerești.
Heviții
Hevit înseamnă “locuitor al satului” sau “imitator al vieții”. Nu sunt oare aceștia
dușmanii care pretind că au, și transmit, viața, când de fapt în realitate ei sunt falși
mărturisitori și vrăjmași ai lui Dumnezeu? Ei nu numai că se prefac dar caută să ne
facă să credem că sunt buni. Dacă vom fi înșelați ne vor depărta de la ceea ce
Dumnezeu are pentru noi. De fapt ei doresc ca noi să ne “stabilim” mai degrabă în
satele acestui pământ decât a intra în posesiunea locurilor cerești. Iacov îi descrie ca
pe aceia care mărturisesc credința dar nu au și faptele acesteia. (Iacov 2:14)
Fereziții
Unii cred că acest nume înseamnă “locuitori ilegali” oameni cu drepturi de ocupare.
Pentru că citim de ei în legătură cu uriașii (Iosua 17:15), fereziții personifică intenția lui
Satan de apuca puterea în viața celor credincioși și a-i distrage de la ascultarea față de
Hristos (compară 2 Corinteni 10:4-5). Alții preferă semnificația “locuitorii țării
deschise”, referindu-se la cei care trăiesc în așezări împrăștiate și care nu doresc
cultivarea țării. În acest sens fereziții sunt o imagine a lui Satan acționând astfel încât
să ne distragă de la a ne lua locul nostru în cele cerești într-un mod organizat
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(cultivat). Satan dorește să fim schimbători și nestatornici în viețile noastre (compară 1
Tes. 5.14, 1 Cor. 14:10) astfel încât Duhul lui Dumnezeu să fie împiedicat să ne
călăuzească în circumstanțele de fiecare zi ale vieții noastre.
Ghirgasiții
Unii prezintă acest nume ca însemnând "bunăstarea apelor întunecate"; alții îl traduc
"noroi sau sol argilos". Oricum, Satana vrea ca noi să fim ocupați cu mizeria acestei
lumi și să fim asociați cu ea. Apoi devenim nepotriviți pentru lucrurile cerești și
prezența lui Dumnezeu. El face tot ce poate ca să ne facă să fim murdăriți de această
lume. Dar nouă ni se spune: "depărtează-te de nelegiuire" (2 Tim. 2:19); și "Şi oricine
are speranţa aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat. " (1 Ioan 3:3).
Amoriții
Acest nume este în legătură cu "naratorul", "orator", "cineva care se face mare" sau
"locuitor de munte". În legătură cu primele două sensuri, Satana este un mare orator.
Cu minciunile lui, el poate convinge și abate creștinii de la adevăr. El ar dori, de
asemenea, ca noi să ne dedăm la bârfă sau altfel să ne obosească clevetind despre
alții. Pavel scrie despre acest comportament rău: “Iar curvie şi orice necurăţie sau
lăcomie nici să nu fie numite între voi, cum se cuvine unor sfinţi, şi nici lucruri
ruşinoase, nici vorbire nechibzuită, nici glumă proastă, care nu sunt cuviincioase, ci
mai degrabă mulţumire.” (Efes. 5:3-4). În legătură cu ultimele două semnificații, Satan
dorește să se înalțe (compară Isaia 14 și Ezechiel 28) și să apară mare pentru a ne
inspira frica și să ne impresioneze. Cu toate acestea, ar trebui mai degrabă să fim
impresionați de lumina cunoştinţei gloriei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. (2 Cor.
4:6).
Iebusiții
Am putea asocia acest nume cu ideea de a fi "călcat în picioare" sau "învins" sau cu
actul de "a călca în picioare". Iebusiții sunt o imagine a Satanei care a fost învins cu
mult timp în urmă, dar care încă încearcă totul ca să-i calce în picioare pe ceilalți.
Trebuie să fim în alertă să nu fim intimidați de el, ca să-l lăsăm să ne “calce în
picioare”, ca să spunem așa, din locurile cerești. El are puterea morții (Evrei 2:14) și,
deși un dușman învins chiar astăzi, va fi în curând călcat în picioare sau zdrobit sub
picioarele noastre (Rom.16:20).
În Iosua 9:1 Girgashiții nu sunt numiți. Suntem surprinși? Poate că după câteva
încercări eșuate Satan schimbă direcția și nu mai vine ca unul care caută în mod vizibil
să ne întineze pentru că vrăjmășia lui ar fi mult prea evidentă și ne-am apăra de el
imediat. În schimb, el vine ca și gabaoniții, pretinde a fi "creștin" și în nevoie, în timp
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ce, în realitate, el este un dușman al poporului lui Dumnezeu. Lui Satana îi place să
vină sub forma unui înger al luminii (2 Cor. 11:14), dar să nu ne înșelăm; El este însăși
simbolul întunericului.
Hristos este mai puternic!
Șapte dușmani — puterea cumulată și unificată a dușmanului satanic. Cu toate
acestea, ne putem aduce aminte că Hristos a "dezbrăcat stăpânirile şi autorităţile",
adică, el le-a dezarmat complet (compara Col. 2:15), astfel încât acestea nu au nicio
putere asupra noastră atunci când ne dăm învingătorului de la Golgota. Domnul este
mai puternic decât toți dușmanii Săi adunați împreună.
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