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Un bărbat e bărbat când arată emoţii 
Textul de bază: 1 Samuel 20:24-42 

 

Întroducere 
 

• În zonele noastre de trai, bărbaţii nu au voie să arate emoţii 
• Expresii “un bărbat nu plânge” sau “ un indian nu cunoaşte durere” sunt una 

din metodele noastre de educaţie 
• Expresii sentimentale sau chiar lacrimi sunt după opinia publică o expresie 

femenină 
• Singura excepţie se admite în sport. Aici bărbaţii arată câteodată şi lacrimi … 

de bucurie. 
• Dar Biblia ne arată un alt aspect depre simţurile unui bărbat 
• Ionatan, fiul lui Saul, prinţ pe tronul regesc pierde aceste drepturi din cauza 

tatălui său Saul, care era neascultător faţă de Dumnezeu 
• David, care a fost uns de Samuel ca rege al poporului Israel, şi Ionatan, 

amândoi trăind sub conducerea lui Dumnezeu se împrietenesc. 
• Ionatan acceptă decizia lui Dumnezeu că David v-a urma pe tron 
 

Simţul bărbătesc manupulat într-o direcţie greşită 
 

• Situaţia lui Saul devine tot mai tragică şi mai periculoasă 
• Succesul lui David în luptă îi doare în suflet 
• Stima şi onoarea dată lui David îl face gelos  

1 Samuel 18:7-8 
Femeile cari cântau îşi răspundeau unele altora, şi ziceau: ,,Saul a bătut 
miile lui, iar David zecile lui de mii.” Saul s-a mâniat foarte tare, şi nu i-a 
plăcut vorba aceasta. El a zis: ,,Lui David îi dau zece mii şi mie-mi dau mii! 
Nu-i mai lipseşte decât împărăţia.” 

• Saul îşi dă seama cum pierde din stimă şi din autoritate înaintea poporului  
• În gând caută o posibilitate de a scăpa de rivalul lui.  
• El  planifică uciderea lui David 

1 Samuel 19:10 
Şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, 
şi Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit, şi a scăpat noaptea. 

• David, avertizat de această acţiune a lui Saul fuge din palat şi se ascunde 
• Ionatan n-a vrut să creadă, că tatăl lui poate să fie aşa de groaznic 

1 Samuel 20:30-33 
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Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan, şi i-a zis: ,,Fiu rău şi 
neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruşinea 
ta şi spre ruşinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe 
pământ, nu va fi linişte nici pentru tine, nici pentru împărăţia ta. Şi acum 
trimete să-l caute, şi să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte”. 
Ionatan a răspuns tatălui său Saul, şi i-a zis: ,,Pentruce să fie omorât? Ce a 
făcut?” Şi Saul şi-a îndreptat suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a 
înţeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. 
 

• Acuma şi Ionatan a înţeles că David e în pericol de moarte 
• El arată mania lui aprisă şi părăseşte masa comună cu regele – pentru mai 

multe zile 
 
Un bărbat – Saul -  atată emoţii de ură şi de distrugere 
• Saul, pentru-că s-a simţit atins în onoarea lui de Jonatan şi de David  
• Un bărbat plin de ura lui faţă de propriul său fiu si un subaltern  
• Noi ştim că astfel de atitudini nu sunt voite de Dumnezeu 
• Şi char la bărbaţi, o altfel de atitudine necontrolată poate să lase urme 

catastrofale 
• În general bărbaţii, dacă îşi dau seama de puterea lor devin brutal şi agresiv 

faţă de alţi mai slabi 
• Expresivitatea lor necontrolată poată să distrugă împrejurul lor şi ei devin o 

primejdie pentru toţi 
• Aici expresia „a fi bărbat” era greşit interpretat şi educaţia lui Saul a fost 

condusă într-o direcţie greşită 
 
Şi Ionatan arată emoţii – dar emoţiile lui provin din sensibilitatea 
lui faţă de David 
• Ionatan, prietenul lui David, a arătat faţă de toţi prezenţi la masă regească, 

mânia lui aprinsă şi a părăsit societatea 
• Dar mânia aceasta nu provenea dintr-o ură sau dintr-un simţ de jignire, ci 

dintr-o grijă înspăimântată provocată prin ameninţarea lui Saul împotriva 
prietenului său David 

• Durerea aceasta a fost aşa de tare încât contrazicea şi tatălui său care era rege 
• Prin atitudinea lui, viaţă lui era în primejdie 
• Dar Ionatan nu s-a retras de frică, ci a ajutat pe David în necazul lui 
 

Noul Testament ne învaţă cum să ne purtăm noi 
Coloseni 3:8 
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Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de 
răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase, cari v-ar putea ieşi din gură. 
 

• Cine cunoaşte puterea mâniei ştie că acest verset biblic este foarte greu de 
realizat 

• O astfel de reacţie necontrolată o poţi stăpăni numai prin puterea Duhului 
Sfânt 

• Duhul Sfânt, care are puterea să schimbe şi caracterul nostru bărbătesc – 
lumesc-, el poate să ne ajute 

Galateni 5:22-23 
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrânarea 
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 
 

Simţul bărbătesc – o putere duhovnicească 
 

• Sunt bucuros că există şi bărbaţi cu un sentiment de dragoste şi căldură 
• Ionatan – aşa cum era vorbit – îl găseşte pe Davit pe câmp 

1 Samuel 20:41 
După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a 
aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au 
îmbrăţişat şi au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. 
 

• Doi bărbaţi în toată fire, bărbaţi care erau vitegi în luptă, aratau emoţii 
• Nimeni nu poate susţine, că aceşti doi bărbaţi erau moi sau fricoşi 
• Şi David, după  ce-a ajuns deja rege, mai arată odată inima lui sensibilă: 

2 Samuel 18:33şi 19:1 
Atunci împăratul (David), cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a 
porţii, şi a plâns. Pe când mergea, zicea: ,,Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul 
meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul 
meu!”  Au venit şi au spus lui Ioab: ,,Iată că împăratul plânge şi se jăleşte 
din pricina lui Absalom.” 
 

• Este greşită interpretarea Sfintei Scripturi, dacă susţine cineva, că 
sensibilitatea – sau emoţii – sunt un domeniu femeiesc 

• Şi un bărbat poate să arate emoţii, fiind ele bucurie, tristeţe, ură, sau dragoste 
• Despre apostolul Pavel, care nu s-a simţit prea jos pentru a fi ucis pentru 

Domnul său Isus Cristos, este descrisă o astfel de situaţie 
• Nu era o situaţie dramatică, dar plină de emoţie 
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• Apostolul Luca descrie situaţia, când înainte de plecare din Efes, Pavel s-a mai 
întălnit odată cu diaconii bisericii la Milet. 

Faptele Apostolilor 20:37 
Şi au izbucnit cu toţii în lacrămi, au căzut pe grumazul lui Pavel, şi l-au 
sărutat. 

• Aici nu este vorbă de femei, ci de bărbaţi. 
• Bărbaţi care stăteau în fruntea unei biserici 

 

Avem un Dumnezeu care cunoaşte simţurile noastre 
 

• Împăratul Ezechia aude că v-a muri în curând 
2 Împăraţi 20:3 
,,Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie 
şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a 
vărsat multe lacrămi. 

• Dumnezeu nu i-a spus: “Fi bărbat. Nu-ţi stă bine ca rege să plângi!” 
• Ci a ascultat pe Ezechia în durerea lui 

2 Împăraţi 20:5 
,,Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am 
văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa 
Domnului.” 

• Tot aşa ne ascultă şi pe noi dacă venim cu durerile noastre la El 
• Bărbat sau femeine, copil sau bătrân, sărac sau bogat.  
• Dumnezeu vede lacrimile noastre, şi El le va sterge odată - personal 

Apocalipsa 21:4 
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai 
fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut. 

• Isus, atunci când era pe acest pământ era bărbat cu toate simţurile bărbăteşti 
• Când a murit prietenul lui, Lazăr, vedea mulţimea care plângea 

Ioan 11:35 
Isus plângea 

• Isus nu plânge numai pentru un prieten pierdut ci şi pentru un păcătos pierdut 
Luca 19:41-42 
Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea, şi a zis: 
,,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi 
dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.” 

• Permite-mi o întrebare: Are Isus un motiv ca să plângă şi pentru tine? 
                                                 Amin 


