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Un bărbat e bărbat când acceptă soarta 
Textul de bază: 1 Samuel 18:1-4 

 

Întroducere 
 

• Bărbaţii din timpul nostru au devenit foarte nesiguri 
• Ei au împresia că nu mai pot face faţă cerinţelor de astăzi 
• Şi într-adevăr există bărbaţi care nu fac faţă cerinţelor vieţii 
• Alţii sunt nemulţumiţi cu soarta lor, cu situaţia lor materială, cu locul lor de 

muncă sau cu familia lor, cu vecinii sau chiar cu Biserica lor 
• Primul lucru pe care-l fac ei, este că pună vina pe alţii 
• Astfel de situaţii pot fi foarte primejdioase, nu numai pentru cei din jur ci şi 

pentru ei personal 
• Multe boli organice au ca baza nemulţumirea mentală a bolnavului 
• Dar să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viaţa lui Jonatan 
 

O carieră pierdută 
 

• Jonatan era prinţ, adecă urmaş pe trunul lui Saul 
• După educaţia primită era pregătit să preea această onoare 
• Nici poporul nu s-a gândit la o altă soluţie 
 
Poporul Israel avea frică de filisteni 
• În timpul de atunci, fiecare popor aducea jertfă înaintea unei lupte 
• Aşa şi poporul Israel. Dar ei aduceau jertfă Dumnezeului cel Viu 
• Dar Profetul Samuel nu era prezent. Din cauza aceasta, Saul a adus jertfă un 

lucru pe care un rege n-a avut înputernicirea să-l aducă 
• El şi explică acţiunea lui,  

1 Samuel 13.12-14 
Mi-am zis: Filistenii se vor pogorâ împotriva mea la Ghilgal, şi eu nu m-am 
rugat Domnului! Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot.” Samuel a 
zis lui Saul: ,,Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o 
dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta 
peste Israel; dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om 
după inima Lui, şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, 
pentrucă n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.” 

• Ce la început se arăta ca o soluţie acceptabilă, era la urma sfârşitul dinastiei 
familiei lui Sau la fel ca şi cariera lui Jonatan ca rege 
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• Dar asta nu era destul. Pentru o nouă neascultare a lui Saul, Samuel trebuia din 
nou să-l avertizeze  

1 Samuel 15:23 
Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu 
este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai 
lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat”. 

• Pentru Jonatan, posibilitate de a deveni regele poporului Israel era egal cu zero 
• Calităţiile lui erau mai apreciate decât cele ale lui Saul 
• Desigur ar fi sost un bun rege, pentru-că se ţinea de voia lui Dumnezeu 
• Dar tatăl lui a distrus viitorul lui Jonatan.  
• Jonatan a murit ca tânăr împreună cu tatăl său într-o luptă 
• Dacă Saul s-ar fi ţinut de cuvântul lui Dumnezeu ar fi rămas rege şi fiul lui ar 

fi moştenit tronul 
 
Cine e vinovatul? 
• În cazul de faţă era Saul 
• Dar cum e cu noi? Dacă suntem născut întro-o ţară, în care conucătorul ţării 

din cauza neascultării a condus poporul într-un dezastru? 
• Tu, care ai darurile primite de Dumnezeu, nu l-e poţi dezvolta sau practica? 
• Întreabă-L pe Domnul în rugăciuniile tale, cum poţi ajunge şi tu un bun 

slujitor pe plan local 
• Dumnezeu nu admite să punem vina pe alţii 
• El arată originea răului în această lume 

Romani 5:12 
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin 
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit... 

• Noi nu putem ocoli realitatea, dar putem să ne sprijinil pe Cuvântul lui 
Dumnezeu 

Romani 5.18-19 
Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a venit o osândă, care a lovit 
pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru 
toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin 
neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin 
ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. 
 

Ţelul lui Dumnezeu a fost atins 
• O carieră reuşită în viaţa noastră nu este totul 
• Ţelul vieţii tale nu-l ajungi printr-o carieră reuşită. Din potrivă. 
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• Ia să vedem, cum a mers maideparte cu Jonatan 
• Samuel unge pe baza dispoziţiei lui Dumneze pe David ca Împărat 
• David, condus de Dumnezeu învinge pe uriaşul Goliat 
• După această victorie Saul vorbeşte cu David unde şi Jonatan era prezent 
• Şi acum se întâmplă ceva curios: 

1 Samuel 18:1 
David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit 
de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. 

• Ionatan recunoaşte deodată că David este un om sub conducerea lui 
Dumnezeu. Şi inimile lor au găsit o bază comună 

• O întrebare: Ţi s-a întămplat şi ţie deja aşa ceva? 
• Întălneşti un creştin – şi ai impresia că-l cunoşti de o sută de ani? 
• Şi deodată Natanael demonstrează cea mai mare dragoste faţă de David: 

1 Samuel 18:3-4 
Ionatan a făcut legământ cu David, pentrucă-l iubea ca pe sufletul lui. A 
scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David; şi i-a dat hainele sale, 
chiar sabia, arcul şi încângătoarea lui. 

• Prin acţiunea aceasta, Jonatan ca prinţ, a făcut pe David moştenitor al tronului, 
ca prinţ 

• Jonatan cunoştea greşelile tatălui său şi astfel şi sentinţa lui Dumnezeu 
• Şi Jonatan a acceptat decizia lui Dumnezeu, chiar şi asupra viitorului său 
• Numai Saul nu a respectat deciziile lui Dumnezeu 
 
Erou e acela, care se declară de acord cu deciziile lui Dumnezeu 
• Apostolul Petru descrie situaţia 

1 Petru 5.6 
Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El 
să vă înalţe. 

• Şi Isus spune: 
Matei 16:25-26 
Pentrucă oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va 
pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să câştige 
toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb 
pentru sufletul său? 

În ce situaţie te aflii tu? 
• Poate că eşti nemulţumit cu situaţia ta familiară. Poate că partenerul tău de 

viaţă nu îndeplineşte dorinţele tale ascunse de care tot visezi. 
• Poate că creşterea în biserică nu este dupe viziunea ta 
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• Poate că în inima ta a intrat o anumită amărâciune faţa de conducerea lui 
Dumnezeu în viaţa ta 

• Toate aceste situaţii nu merită să te retragi într-un colţ 
• Pentru-că tot ce vede omul, nu este hotărâtor 
• Jonatan a acceptat pe deplin deciziile lui Dumnezeu şi nu s-a răzbunat 

împotriva noului prinţ. 
1 Corinteni 7:19 
Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 

• Pentru Dumnezeu era egal, cine o să conducă poporul mai departe. Condiţia 
era numai, ca să se lase condus de Dumnezeu 

• Tot aşa este şi cu noi. Pentru Dumnezeu este indiferent dacă avem succes în 
lume sau nu. Condiţia Lui este numai, ca viaţa noastră să stea sub conducerea 
Lui. 

• Dumnezeu nu vrea ca decizia ta pentru El să-o faci într-o săptămână sau într-
un an. 

• Dumnezeu vrea ca să trăieşti de astăzi înainte sub conducerea Lui 
1 Petru 1:8-9 
Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă 
bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentrucă veţi dobândi, ca 
sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 

• Jonatan ne-a mai învăţat că nu este deajuns să accepţi hotărârea lui Dumnezeu 
ci trebuie să o şi practici personal. 

• El se îngrijeşte de familia sa atunci când nu o să fie rege 
1 Samuel 20:14-15 
Dacă voi mai trăi, să te porţi faţă de mine cu o bunătate ca a Domnului; şi 
dacă voi muri, să nu îţi îndepărtezi niciodată bunătatea faţă de casă mea, 
nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmaşii lui David de pe 
faţa pământului. 

• Acelaşi gând are şi Apostolul Pavel când scrie lui Timotei 
1Timotei 5:8 
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a 
lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios. 

• Jonatan s-a luptat ca un sportiv, ştiind că trebuie să se ţină de regulament 
2 Timotei 2.5 
Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. 

• Putem să spunem şi noi aşa ca Apostolul Pavel: 
2Timotei 4:7 
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 

    Amin 


