
2 Samuel 10:1-4 / Bunătatea lui David 
este interpretată greșit de amoniți. Este 

de apreciat faptul că a vrut să se deschidă 
și a fost un risc asumat într-o lume 

definită de războaie. Ne asumăm și noi 
riscul de ‘a fi umani’ într-o lume în care 
fiecare își caută doar propriul interes? 

Cum putem face asta? 

2 Samuel 10:5-19 / Vedem din nou 
creșterea în putere pe care Dumnezeu o 
dă lui David si poporului Său. Versetele 11 

și 12 surprind, probabil cel mai bine, 
modul în care acționau David și oamenii 
lui: se pregăteau cât puteau de bine, iar 
apoi își puneau încrederea în Dumnezeu 
că le va binecuvânta efortul. Este acesta 
modul în care ne definim noi acțiunile de 

zi cu zi?

2 Samuel 11 / Îl vedem pe David prins în 
lanțul păcatului: ceea ce la început a fost 
doar o poftă a ochilor s-a transformat în 

curvie, iar mai apoi în minciună, 
încercarea de a acoperi păcatul și chiar 

crimă. Păcatul înșeală, înfășoară și 
împietrește. Cum ar fi putut David să 

întrerupă șirul păcatelor? Putea fi David 
trezit la realitate de către oamenii din 
jurul lui? Ne înconjurăm noi cu oameni 

care să ne atragă atenția asupra păcatelor 
din viața noastră?

2 Samuel 12:1-12 / Reacția lui David 
împotriva bogatului seamănă foarte mult 
cu reacția noastră față de păcatul celor 

din jurul nostru. Dar cât de grabnici 
suntem în a ne judeca păcatul nostru?

2 Samuel 12:13-14 / Probabil cele mai 
cunoscute cântări de pocăință a lui David 
după păcatul cu Bat-Șeba sunt Psalmii 32 
și 51. Care este esența acestor psalmi și a 

pocăinței lui? 

2 Samuel 12:15-25 / David a suportat 
consecințele păcatului său, s-a căit și a 

rămas lângă Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a 
binecuvântat prin Solomon. Care este 
atitudinea noastră când trecem prin 

momente grele, pe care poate chiar noi ni 
le-am cauzat? Ce lecție putem lua de la 

David în acest caz?

2 Samuel 12:26-31 / Dumnezeu îl 
restaurează pe David, iar acesta este din 
nou învingător. Revenim la v.12 din cap.10 
- întrebarea 1 - oare soldații din această 

luptă nu erau aceeași luptători ai lui David 
care au pierdut prima bătălie împotriva 
Rabei (cap.11)? Oare nu tocmai păcatul 
ascuns le-a pierdut lupta? Cum putem 
evita aceste înfrângeri în viața noastră?
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