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Ce samănă omul, aceea va şi secera 
Textul de bază: 2 Samuel 12:1-25 

 

Un gând la început 
 

• În textul citit vedem cum un om binecuvântat de Dumnezeu cade în păcat. 
• Să nu pretinde vreunul din noi că aşa ceva nu i se poate întâmpla 
• Poate nu aşa de grav, dar în orice caz împotriva lui Dumnezeu 

1 Corinteni 10:12 
Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. 

• Ceeace a făcut David era extraordinar de distrugător nu numai pentru el ci şi 
pentru cei din jurul lui 

• Şi Dumnezeu i-a pus la cunoştinţă aceasta prin profetul Natan 
2 Samuel 11:27 
Fapta lui David n-a plăcut Domnului. 
 

Orb pentru fărădelegiile personale 
 

• Sarcina lui Natan nu era uşoară 
• De nenumerate ori profeţii au fost ucişi pentru-că propovăduiau o veste 

neplăcută ascultătorilor 
• Un caracter a omului găsit şi în zilele noastre 
• Dar Dumnezeu a dat înţelepciune lui Natan cum să vorbească cu David 
 

Natan nu-l condamnă pe David, ci David se judecă singur 
 

• David, care era şi judecătorul suprem a poporului s-a simţit mângăiat şi a 
judecat în felul acesta 

2 Samuel 12:5-6 
David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia, şi a zis lui 
Natan: ,,,Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic 
de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentrucă a săvârşit fapta aceasta, şi 
n-a avut milă.” 

• Simţul de dreptate a lui David a fost intact – dar numai când e vorba de alţii 
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• Pentru atitudinea lui greşită a fost orb 
• Isus îşiavertizează ucenicii Lui de o astfel de comportare 

Matei 7:3 
De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă 
la bârna din ochiul tău? 

• Judecata lui David a fost corectă, dar el ar fi trebuit s-o aplice primadată la el 
2 Samuel 12:7 
Şi Natan a zis lui David: ,,Tu eşti omul acesta!“ Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeul lui Israel: ,Eu te-am uns împărat peste Israel, şi te-am scăpat 
din mâna lui Saul; 

• Haideţi să ne cercetăm pe noi. De câte ori judecăm noi viaţa altuia şi nu de 
dăm seama de greşelile noastre faţă de Dumnezeu? 

• Psalmistul a recunoscut lucrul acesta şi s-a întors la Domnul 
Psalmii 139:23-24 
Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi 
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea 
veciniciei! 

• Şi Apostolul Pavel avertizează pe Timotei: întâi să ai grjă de tine 
1 Timotei 4:16 
Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai 
altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe 
tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 
 

Condamnat sau graţiat? 
 

• Dumnezeu Îl acuză pe David prin Profetul Natan: 
• Se aude toată disperare a lui Dumnezeu faţă de David: “pentru ce?” 

2 Samuel 12:8-9 
Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele 
stăpânului tău, şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin 
atâta, aş mai fi adăugat. Pentruce dar ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, 
făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie..., Hetitul; ai luat 
de nevastă pe nevastă-sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 

• David cunoştea voia şi legea a lui Dumnezeu 
Exodul 21:12 
Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. 
Leviticul 20:10 
Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu 
nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie 
pedepsiţi cu moartea. 
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• Dar Natan nu a fost înputernicit să transmită o sentinţă dumnezeiască 
• Ci să transmită iertarea fărădelegii 

2 Samuel 12:13-14 
David a zis lui Natan: ,,Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis 
lui David: ,,Domnul îţi iartă păcatul..., nu vei muri. Dar, pentrucă ai făcut 
pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi 
s-a născut, va muri.” 

• Profetul Ezechiel sublinează încă odate această mare îndurare a lui Dumnezeu 
Ezechiel 18:21-23 
Dar dacă cel rău se întoarce dela toate păcatele pe cari le-a săvârşit, şi 
păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu 
va muri. Toate fărădelegile pe cari le-a făcut, i se vor uita! El va trăi, din 
pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc Eu moartea păcătosului? zice 
Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe 
căile lui şi să trăiască? 

• Şi Apostolul Pavel scrie bisericii din Roma 
Romani 3.23-25 
Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în 
Cristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa 
în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci 
trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui 
Dumnezeu; 
 

Păcatele noastre nu rămân fără urme 
 

• Dacă David s-a gândit că poate trăi mai departe cum trăise până atunci a greşit 
• Tot ce a propovăduit Natan s-a şi îndeplinit 

 

Căzut în păcat, dar nu înpins la o parte 
 

• Şi iarăşi se manifestă Dumnezeu uimitor 
• În ochii noştrii, David a dat greş. „Un astfel de păcătos să ne fie Împărat?” 
• Dar planul lui Dumnezeu era altul 
• David rămâne mai departe împărat – şi binecuvântat printr-un fiu 

2 Samuel 12:24 
David a mângâiat pe nevastă-sa Bet-Şeba, şi a intrat la ea şi s-a culcat cu 
ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon, şi care a fost iubit de 
Domnul. 

• Şi David a devenit unul dintre cei mai de seamă Împăraţi ai poporului Iudeu 
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• Dumnezeu nu a putut da un exemlu mai profund că păcatele lui au fost iertate 
• Salomon, acest fiu lui David a fost un strămoş a Domnului nostru Isus Cristos 
• Citim în cartea neamului lui Isus Cristos în Evanghelia după Matei: 

Matei 1:6 
Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, 
din văduva lui Urie; 

• David a acceptat sentinţa pentru păcatul lui 
• Din cauza aceasta Dumnnezeu L-a binecuvântat maideparte 

 
Ce învăţăm noi din această atitudine a lui Dumnezeu? 

1 Ioan 1:9 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 

• Dacă un frate sau o soră din conducerea Bisericii au căzut în păcat nu 
înseamnă automat că nu mai sunt capabil de colaborare 

• Câte sentinţe au fost spuse asupra oamenilor binecuvântaţi 
• De câte ori am judecat noi peste ei fără să întrebăm pe Domnul 
• Câte pagube am provocat noi în bisericile noastre cu o astfel de atitudine fără 

să ne reamintim de cuvintele Scripurii unde spune Isus: 
Ioan 8:7 
,,Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” 
Matei 25:40 
Adevărat vă spun că, oridecâteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut. 

• La Dumnezeu nu contează mărimea păcatului nostru 
• Ci atitudinea noastră atunci când ne-am dat seama că am păcătuit 
• David a recunoscut greşeala lui ireparabilă – şi Dumnezeu L-a iertat 
• Dar Domnul nostru pe cruce: pentru cine a murit? 
• Nu a murit Fiul lui Dumnezeu pentru tine şi pentru mine? 

Iuda 24-25 
Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, să fie 
slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în 
veci. 
Galateni 6:7 
Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce samănă omul, 
aceea va şi secera. 
                                       Amin 


