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Un bărbat e bărbat când e viteaz 
Textul de bază: 1 Samuel 14:1-15 

 

Întroducere 
 

• Femeile de astăzi au impresia că stiu când un bărbat e bărbat 
• Există femei care susţin că bărbatul ar trebui să mai înveţe ceva dela ei 
• Cum este astăzi?  
• Dacă o femeie pronunţă ceva negativ despre un bărbat, produce un zâmbet pe 

faţa ascultătorilor – şi bărbaţii – tac 
• Dacă un bărbat spune ceva negativ unei femei se înpotrivesc toate 

ascultătoarele 
• Una din cele mai periculoase discuţii în cercurile creştine este că “femeia să 

fie subalternă bărbatului” 
• O întrebare la marginea discuţii: Pentru ce nu fac femeile aşa o zarvă pentru 

spusele Apostolului Pavel, că “bărbaţii să iubească nevasta aşa cum a jubit 
Isus Biserica”. 

• Eu cred că Ionatan poate să ne dea câteva răspunsuri potrivite 
 

O situaţie periculoasă 
 

• Ionatan era priţ, moştenitor a tronului regesc. 
• În gând, dar şi prin viaţa lui L-a cinstit pe Dumnezeul cel viu 
• Faţă de tatăl său a trebuit să dovedească vitejia sa 
• Luptând în fruntea armatei lângă Saul, dovedea vitejia necesară a unui viitor 

împărat 
1 Samuel 13.5 
Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de cară şi şase mii de 
călăreţi; şi poporul acesta era fără număr: ca nisipul depe ţărmul mării. Au 
venit şi au tăbărât la Micmaş, la răsărit de Bet-Aven. 

• Situaţia lui Saul era dezastruoasă. Avea numai şase sute de oameni 
1 Samuel 14.2 
Saul stătea la marginea cetăţii Ghibea, subt rodiul din Migron, şi poporul 
care era cu el era aproape şase sute de oameni. 

• După aprecierea omenească nu exista nici o posibilitate de victorie 
• Jonatan încearcă pe ascuns să atace un post de strajă 
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1 Samuel 14:6 
Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: ,,Vino, şi să pătrundem până la 
straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci 
nimic nu împiedecă pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi 
printr-un mare număr.” 

• Jonatan se bazează pe puterea lui Dumnezeu 
• Jonatan nu a avut nici o garanţie că Dumnezeu îi va da succes 
• Dar credinţa în Dumnezeul poporului era nemărginită 
 

O situaţie tipică şi pentru noi 
• În teorie ştim că Dumnezeu este cu noi, dar în viaţa noastră de toate zilele nu 

suntem în stare să ne lăsăm conduşi de Mâna Lui 
• Şi ne strângem tot curajul, ni se întâmplă ca şi lui Ionatan 

1 Samuel 14:11 
S-au arătat amândoi străjii Filistenilor, şi Filistenii au zis: ,,Iată că Evreii 
ies din găurile în cari s-au ascuns.” 

• Râsul şi batjocora era rezultatul 
• Dacă ar fi spus înainte de placare ceva tatălui, poate că ar fi răs şi el 
• Aşa este şi cu noi. Chiar şi printer noi, simţim de nenumerate ori înportiviri şi 

jenă, dacă dovedim vizibil încrederea noastră în Dumnezeu 
• Rezultatul este descurajarea şi renunţarea 
 

Dar Ionatan nu se lasă descurajat 
• Planul lui reuşeşte datorită încrederii depline în conducerea lui Dumnezeu 

1 Samuel 14:15-16 
A intrat groaza în tabără, în ţară şi în tot poporul; straja şi chiar şi 
prădătorii s'au spăimântat; ţara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. 
Străjerii lui Saul, cari erau la Ghibea lui Beniamin, au văzut că mulţimea 
se împrăştie şi fuge în toată părţile. 

• Dumnezeu are nevoie de asfel de curajioşi 
• Cei, care se bazează pe promisiuniile Lui, şi care îndrăznesc să înceapă o 

lucrare, pe care alţii o privesc cu un zâmbet milos 
 

Cum putem deveni şi noi aşa de curajoşi şi tari? 
 

• Poporul care l-a însoţit pe Jonatan nu era aşa de curajos 
• Nici în bisericile noastre nu sunt toţi aşa de îndrăzneţi 
• În majoritatea cazurilor, situaţia noastră nu este aşa de spectaculoasă 
• Curajul şi tăria noastră trebuie dovedită în lucruri mărunte, aproape nevăzute 

de alţii 
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• Şi atunci contează numai cele promise de Dumnezeu 
Iosua 1:7 
Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată 
legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la 
dreapta nici la stânga, ca să isbuteşti în tot ce vei face. 

• Aici se găseşte cheia succesului.  
• Ţine-te de promisiunile Domnului  
• Şi care sunt aceste promisiun? 
 

1. Priveşte pe Acela, care Te-a trimis 
 

• Reaminteşte-ţi de situaţiile imposibile din care Te-a salvat Domnul 
• Şi acţionează cu toată statornicia, căci nu eşti singur 

Evrei 11:27 
Prin credinţă a părăsit el (Moise) Egiptul, fără să se teamă de mânia 
împăratului; pentrucă a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este 
nevăzut. 

• Apostolul Pavel confirmă scopul acţiunii 
Galateni 1:10 
Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau 
bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta 
să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos. 

• Şi când a sosit la Tesalonic descrie situaţia lui sufletească 
1 Tesaloniceni 2:2 
Dupăce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de 
încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în 
mijlocul multor lupte. 

• Erou sau viteaz poţi fi numai cu ajutorul Domnului 
Romani 15:5 
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, 
unii faţă de alţii, după pilda lui Cristos Isus; 
 

2. Purtat de rugăciunile fraţilor şi a surorilor 
 
• Admite celor din jur să te poarte în rugăciune 
• Rugăciunea descoperă slăbiciunea noastră, dar şi sigilează legătura noastră cu 

Domnul 
Efeseni 6:19-20 
Şi pentru mine, ca, oridecâteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca 
să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri 



 

a4ro06u2                                                                                                                                         © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  

 

4 

sunt; (rugaţi-vă pentru mine) pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum 
trebuie să vorbesc. 
Faptele Apostolilor 4:29 
Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să 
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. 

• Rugăciunile credincioşilor sunt ca un zid păzitor în jurul celor, care 
propovăduesc Evanghelia 

 

3. Încurajarea prin cei din jur 
 

• Este nevoie să încurajăm pe cei, care stau în frunte 
• Şi ei sunt atacaţi de satana, şi au nevoie de sprijinul nostru 
• Chiar atunci când semnele vremii arată spre o înmoire a Sfintei Scripturi 
• Dela un bărbat viteaz se cere statornicie 

1 Cronici 28:20 
David a zis fiului său Solomon: ,,Întăreşte-te, îmbărbătează-te, şi lucrează; 
nu te teme, şi nu te spăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, 
va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată 
lucrarea pentru slujba Casei Domnului. 

• Tot aşa face şi Apostolul Pavel cu Timotei 
2 Timotei 1:8 
Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, 
întemniţatul Lui. Ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui 
Dumezeu. 

• Mărturia aceasta curajioasă este de foarte mare importanţă 
• Un bărbat viteaz trebuie să fie decis pentru ceeace face 
• Noi trebuie să-I spunem că prin Harul Domnului poate să fie statornic 
 

4. Încurajarea prin Domnul Nostru Isus Cristos 
 

• Tatăl nostru din cer vrea ca să fim tari în lucrarea Sa 
• Şi acolo unde arătăm slăbiciunea noastră, acolo mângâie El 
• Şi atunci când avem nevoie, ne trimete şi un sol care ne întăreşte 

2 Corinteni 7:6 
Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui 
Tit. 
1 Corinteni 16:13-14 
Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Tot ce faceţi, să fie 
făcut cu dragoste!                           

 Amin  


