
1 Samuel 16:1-4 /  Samuel a fost pus în 
situația de a alege între voia lui Dumnezeu 

pentru el și posibilitatea de a-și pierde viața 
sau să nu-și pună viața în pericol. Te-ai 

confruntat cu situații asemănătoare în care 
ai avut de alege între a rămâne în voia lui 
Dumnezeu și a-ți pune viața sau slujba în 

pericol?

1 Samuel 16:4-13 / Vedem cum Samuel, chiar 
și după mai mulți ani de slujire, a fost tentat 

să ia decizia de a unge noul împărat al lui 
Israel după aparențe. Cât de mult suntem noi 

tentați să facem același lucru și să punem 
etichete celor din jurul nostru? Care ar putea 
fi soluția pentru a evita etichetarea celor din 

jurul nostru?

1 Samuel 17:26-30 / Eliab era fratele lui 
David și probabil unul dintre oamenii care-l 

cunoșteau cel mai bine. Cum putem 
interpreta reacția lui Eliab față de David în 
contextul în care Dumnezeu îl numește pe 
David un om după inima Lui? (Fapte 13:22).

1 Samuel 17:4-7 /  Este foarte des folosită 
comparația lui Goliat cu problemele și 
ispitele din viața noastră. Descrierea și 

proporțiile lui Goliat erau impresionante. 
Cum putem noi să ne întărim ca să nu ne 

lăsăm descurajați de aparențele încercărilor 
prin care trecem? 

1 Samuel 17:31-50 / Chiar dacă aparent 
David a mers înaintea lui Goliat cu o praștie 

și o piatră, înțelegem din text că el era 
pregătit pentru luptă fizică. Ce a făcut 

diferența între el și ceilalți soldați ai lui Saul? 
Ce lecție putem învăța din atitudinea și 

comportamentul lui David?

1 Samuel 18:17-30 / Saul nu și-a ținut la 
început promisiunea de a-și da fiica de soție 
celui care îl învinge pe Goliat. Totuși David 
nu se răzvrătește împotriva lui și pare a fi 
conștient că a luptat pentru Dumnezeu, 
căruia îi rămâne credincios. De multe ori 

amânarea unei răsplăți imediate în viața de 
credință ne descurajează în a rămâne 

credincioși până la capăt. Suntem conștienți 
de pericolul abandonării luptei credinței în 

lipsa unei răsplăți imediate?
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