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Încrederea în Dumnezeu 
Textul de bază: 1 Samuel 23: 1 - 18 

 

Întroducerea: 
 

Saul, împăratul poporului Iudeu 
• Un om cu încredere în Dumnezeu 
• Se laudă că are legătură directă cu Dumnezeu 
• Aude, că Dumnezeu caută un urmaș pentru el în conducerea țării 
• Inima lui s-a împietrit față de David, știind că acela este alesul lui 

Dumnezeu 
 

Ionatan, fiul lui Saul 
• Prietenul cel mai bun a lui David 
• Viteaz în lupta înpotriva Filistenilor 
• Un om sub o conducere deosebită a lui Dumnezeu 

 

David, salvatorul și învingător asupra uriașului Goliat 
• Un om cu încredere în Dumnezeu 
• Binevăzut de oameni fiind învingător în lupte împreună cu Ionatan 
• Toate deciziile lui sunt făcute în conformitate cu Dumnezeu  
• Dar el trebuia să se ascundă cu oamenii lui de Saul 

 

Cine are nevoie de întărire, dă dovadă de o relație 
tulburată sau chiar deranjată cu Dumnezeu 
 

Viața lui David era în ordine 
• El cunoștea pe Dumnezeu și puterea lui nemărginită 
• David nu decidea fără consultație cu acest Dumnezeu 
• Aceste decizii au avut și influență asupra celor din împrejurul lui 
• Poporul știa: victoriile lui au fost ale lui Dumnezeu, nu ale lui 
• Ce exemplu în credință pentru tot poporul! 



 

a4ro02i1                                                                                                                     © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  
 

2 

În mijlocul acestui succes vine vestea: Saul vrea să-ți ia viața 
• și de data aceasta David nu decide singur, fără Dumnezeu 
• El întreabă de două ori și primește același răspuns 
• David nu mai înțelege decizia și gândurile lui Dumnezeu 
• Nu mai înțelegea lumea, nici prietenii lui 
• El, David a ajutat poporul, iar acuma poporul îl lasă fără ajutor 
• Cum poate să admită așa ceva un Dumnezeu drept? 
• Întâi binecuvântare iar acum prigonire 

 

În viața lui David i-a loc dezamăgirea 
• „Degeaba“, „zadarnic“, „fără nici un folos“ 
• David s-a întrebat: pentu ce toată osteneala? 
• David nu este singurul din Biblie care s-a aflat într-o astfel de situație: 

Psalmii 73: 3 - 7; 13 - 14 
„Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi, 
într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, și trupul este încărcat de 
grăsime. n-au parte de suferințele omenești, și nu sunt loviți ca ceilalți 
oameni. Deaceea mândria le slujește ca salbă, și asuprirea este haina care-
i învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, și au mai mult decât le-ar dori 
inima. 
Degeaba dar mi-am curățit eu inima, și mi-am spălat mânile în nevi-
novăție: căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit.“ 
 
Iov 7: 6 - 7 (profetul) 
„Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am 
nici o nădejde! Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o 
suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.“ 

 
1 Împărat 19: 4 și 10 
„El (Ilie) s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un 
ienuper, și dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, 
căci nu sunt mai bun decât părinții mei.“ „Am fost plin de râvnă pentru 
Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copii lui Israel au părăsit legământul 
Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am 
rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața.“ 
 

Un David dezamăgit a judecat greșit 
• Nu numai față de oamenii și poporul lui înconjurător 
• Chiar și în fața lui Dumnezeu 
• De odată nu-și mai aduce aminte de binecuvântările sub conducerea lui 
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Dumnezeu 
• E surd și respingător față de ajutorul primit din partea celor din jur 

 

Dezamăgirea este o reacție nedreaptă 
 
Dacă dezamăgirea ocupă inima noastră 

• Pentru ucenicii din Emaus toate speranțele s-au prăbușit 
• Ei socoteau cu o victorie a celui, în care aveau încredere 
• Dar acuma, toate jertfele au fost zadarnice 
• Fiul pierdut a fost dezamăgit de casa părintească 
• El s-a simțit pe planul doi, fiind al doilea fiu născut 
• Rezultatul a fost: el s-a legat de prietenii lumești și a părăsit casa 

părintească 
• Când înțelegerea între părinți credincioși nu mai funcționează 
• Copii sunt dezamăgiți, ei caută sprijin în societatea lumească 

 
Dacă dezamăgirea intră într-o biserică nou-testamentală 

• Tânărul înzestrat cu daruri spirituale se simte neînțeles în Biserică 
• Pentru-că unii dau tradiției religioase o mai mare valoare decât puterea 

Duhului Sfânt în zilele noastre 
• Când unii membrii se simt neînțeleși de Păstor, sau invers 
• Când conducătorii grupurilor sunt clasificați: „Comandanți fără inimă“ 
• Când unul ne este prea progresiv, iar altul prea conservativ 
• Când se formează grupuri izolate una de alta, fără nici o colaborare 

 

Dumnezeu trimete celui dezamăgit un consolator 
 
Dumnezeu nu-Și retrage mâna păzitoare și binecuvântarea 

• De data aceasta, pentru David era Ionatan 
Versetul 14 
„David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele din pustia 
Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mânile lui.“ 
 

Un om, un prieten în care a avut încredere 
• Ionatan nu a putut să schimbe nimic 
• Nu a putut să facă din pustiu o oază 
• Nici o soluție patent nu a putut să-i dea 
• Nici să împace tată cu fiu 
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• Ionatan nu a putut elimina nici un obstacol vizibil 
 

Ionatan a întărit inima lui David 
• El a întărit credința lui David în conducerea lui Dumnezeul 
• Îi arată din nou dragostea mare pe o are Dumnezeu față de el 
• El îi asigură ajutor în îndeplinirea planului lui Dunmezeu 
• El îi promite să-l însoțească pe acest drum 
• Ionatan nu i-a promis un ajutor din partea tatălui Saul, ci un ajutor din 

partea Tatălui ceresc 
 

Dumnezeu L-a trimis pe Isus, ca mântuitor 
 
Dumnezeu nu a făcut mai puțin, decât a jertfit pe unicul Său Fiu  

Ioan 3: 16 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.“ 
 

Dumnezeu vrea să ne scoată din această dezamăgire lumească 
• Dumnezeu nu ne oferă reîntoarcerea noastră într-o societate acceptabilă 
• El ne oferă o salvare din viața aceasta păcătoasă 
• El ne oferă iertarea păcatelor noastre pentru veci 
• El ne oferă un ajutor însoțitor, pe Duhul Sfânt 
• El ne oferă o revedere cu Salvatorul și mântuitorul nostru Isus 

 
Dumnezeu vrea ca să fim și noi un „Ionatan“ un „Emanuel“ 

• Pentru cei, care sunt în primejdie în credința lor nou-testamentară 
• Pentru cei, care sunt dezamăgiți în bisericile noastre 
• Pentru cei, care trebuie însoțiți o bucată de drum 
• Pentru cei, care suntem „prieteni și frați“ 

 
Evrei 13. 20 - 21 
„Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui vecinic, a sculat 
din morți pe Domnul nostru, Isus, marele Păstor a oilor să vă facă 
desărvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-
I este plăcut, prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor !“  
 

Amin 
 


