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 Impactul unei vieți nu poate fi caracterizat complet 
decât dinspre sfârșit înspre izvor, nu te grăbi! 1Sam. 26.21 



I. Discuții preliminare – Israel vrea 
împărat –  1Sam. 8.7; 12.12; 12.17  

• Israel este în derivă spirituală 

 

Perspectiva divină vs. cea omenească: 

  

 În timp ce oamenii aclamă împăratul în 
bucurie adevăratul Împărat vede cum e înlocuit de 
un star chipeș.  

  



II. Alegerea și pregătirea lui Saul –  
1 Sam. 9,10 

- Alegerea supranaturală (rătăcirea 
măgărițelor) 

- Împuternicirea supranaturală 
- Biruința supranaturală cap.11 

 
Valoarea SMERENIEI! 
(vasele, refuzul de a se răzbuna 
11.12,13) 
 
 



III. Prima prăbușire în neascultare – 
Jertfa la Ghilgal 13.5-9+10 

1. A adus arderea de tot în locul lui Samuel din frică 

(1 Sam. 10.8)  

2. A înlocuit planul de luptă 

Obs.: Jertfa evreiască nu era ca la pagâni un act de 
mituire, ci de supunere față de Dumnezeu (nu eu 
hotărăsc și apoi cer ștampila...) – a redus jertfa la un 
ritual 
Ex.: cine ar fi putut ghici strategia de la Ierihon? 

3. A preferat să se încreadă în sine în criză 
 

 



IV. Juruințe pripite – Ionatan în pericol 
14.6 + 14.24-26 

- Ștachete prea înalte, fariseismul 
costă 14.27-30 

- Exces de zel; hotărâri pripite 
neconforme cu puterea noastră 
14.44 



V. A doua prăbușire în neascultare – 
Amalec 15.9,12-13 

 - când te pedepsește Dumnezeu smerește-te, 
pocaiește-te, cere milă, acceptă orice pierdere, nu fă precum 
Cain! 

 

Testul final: 1 Sam. 15.2-3,8,9  

Obs.: voința mea va înclina balanța între rai au iad 

Domnul privește împreună cu proorocul său cum cum se 
aruncă încet în apele Răului! 15.10-11 

Ghilotina judecății: 15.1,15 



15. 16-28 

Obs.: nu te îndreptăți când ai fost prins! 

 

- Când a fost confruntat NU a recunoscut ci a 
încercat să se justifice. 

 

+Apendice ‘second best’ 

- ca răspuns la această atitudine Domnul l-a 
lepădat!   



VI.    Lepădarea – Ascultarea nu este 
opțională!!! 15.16-21,22,23 

• Nu există nimic care să compenseze o trăire ce 
încalcă Cuvântul lui Dumnezeu! 

 

• Anumite lucruri interpretate GREȘIT conduc la 
o beție a minții și îți dau iluzia ca ești deasupra 
Legii. (puterea, banii, frumusețea, poziția 
familiei, știința, sacrificiul personal, etc.) 

 

 



VII.Concluzii 

 

C1. Felul în care îți sfârșești viața e mult mai 
important decât felul în care o începi 

 

(Ecl. 7.8: “Mai bun este sfârșitul unui lucru decât 
începutul lui.”) 

 

Alegeri bune + Disciplină constantă 



C2. Dumnezeu nu a permis ca ascultarea să fie 
opțională – neascultarea conduce la retragerea 
Duhului și implicit la împietrire 
 
(2 Tim. 2.12   “...dacă ne lepădăm de El și El se va 

lepăda de noi.”) 
 

Urmărește ADEVĂRUL oriunde te conduce! Este 
singura ieșire din Labirint. 



 

C3. Justificarea greșelilor înseamnă neascultare 
(refuz al adevărului) – acceptă să dai socoteală 
 
 
 

(Apoc. 2.5– “Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, 
POCĂIEȘTE-TE și întoarce-te la faptele tale dintâi! ”) 

 
Ascultă de cei ce țin la tine și recunoaște când 
greșești! 
 



Alte lectii 

• 1) nu a lucrat in echipa ci conducerea sa a fost izolata 
(de aceea au si aparut greselile – i-a pierdut pe Ionatan 
si pe Samuel) 

 

• 2) o lucrare in pripa/fara chibzuinta; s-a grabit tot 
timpul! 

• 3) traire de forma (nu s-a adancit in relatia cu D.) 

• 4) nimicirea unor mizilicuri si pastrarea pacatelor grave 

• 5) vorbire aparent duhovniceasca dar o inima rece  


