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     2 Samuel 9:1-13 
          Cea mai frumoasă imagine a harului din VT. ! (Swindoll) 
 
 Când l-a iubit Ionatan pe David ?  
Inima lui Ionatan se lipeşte de David pe când acesta era prigonit, iar Ionatan era 
prinţ. 1 Samuel 20:14,15,42. Atunci l-a iubit pe Ionatan ca pe sufletul său, atunci 
Ionatan a crezut în David, în ascensiunea lui viitoare la tron.  
M-am gândit:”ce păcat că Ionatan a rămas cu Saul, şi nu a fugit cu David, că ar fi 
scăpat cu viaţă”. Dar este posibil ca dragostea lui Ionatan pentru David să îl 
determine să rămână şi să se sacrifice, ca David să scape de Saul. Ce imagine a 
dragostei! 
’’Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace’’! Iov 22.21.Când? Când El va 
veni în slavă, sau acum când este respins de toţi?! Când va veni în slavă toţi vor 
vrea să fie prietenii Lui, dar acum ? 
 1 Petru 1.8 : ’’pe care voi îl iubiţi fără să-l fi văzut, credeţi în El, fără să-l vedeţi, şi 
vă bucuraţi cu o bucurie negrăită..’’ 
 

Lo-debar=loc pustiu, fără valoare; Machir=dat, vândut; Amiel=poporul Lui 
Dumnezeu; Mefiboşet=cel ce aduce ruşine,ocară. 
 
1.Căutarea lui David a fost un act de bunătate: Acest om nu are nici o calitate:                 
2 Sam.9.3 ‚’’mai este unul, dar este olog’’. Mefiboşet nu putea veni singur pentru 
a cere îndurare. De aceea, David l-a căutat, a întrebat, mai este cineva? Ar fi putut 
rămâne acolo la Lodebar, ce rost avea să se expună atât? Nu era mai bine să 
rămână acolo în necazul lui?! 
Aşa gândesc oameni astăzi şi refuză harul Lui Dumnezeu. Harul caută pe cel ce nu 
are nici o calitate, nu are nici o valoare. Harul este necondiţionat, nu se oferă doar 
celor merituoşi. Saul şi casa lui meritau exterminaţi, dar David (imaginea harului) 
caută pe astfel de oameni, pe cei ce aduc ocară şi ruşine.  
 
Efeseni 2:7’’ ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a Harului Său, în 
bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus’’. 
 
*Duceţi-vă la Lodebar şi căutaţi-I, cautaţi-l pe Mefiboşet şi aduceţi-l la mine. Are 
un nume de ruşine, e olog, doica lui l-a scăpat din braţe pe când încercau să scape 
de pericol, dar Harul nu face anchetă să vadă cine e omul păcătos, ce fapte are la 
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activ ca să ştie dacă se califică, să vadă ce scrie la dosar, nu! Harul caută pentru că 
iubeşte! Ioan 1:17b”harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”. 
 
În acel loc uscat , fără apă, în ruşine, acolo eram ologi, căzuţi în păcat, acolo m-a 
găsit Domnul meu. De acolo m-a luat, m-a pus la masa Lui. Acesta este harul. 
David nu spune:’’vreau să mă port cu el nu cu o bunătate a mea…, ci ‚’’cu o 

bunătate ca bunătatea Lui Dumnezeu ’’. Psalm 40.1-3 
 
*Caută-l şi tu acum pe Mefiboşet, fii un David. Caută-l pe cel ce nu e bun de nimic 
dar care se recunoaşte că e aşa. Harul pentru asta a venit:’’să caute şi să 

mântuiască ce era pierdut’’. Luca 19.10. Uneori noi suntem selectivi când chemăm 
la mântuire. 
Răspunsul lui Mefiboşet în faţa trimisului: nu are cu ce răspunde la bunătatea 
stăpânului său. Dacă ar fi venit înaintea lui David cerând dreptate ar fi sfârşit 
condamnat, dar Mefiboşet a tăcut în faţa stăpânului – a recunoscut că nu are nici 
un merit. 
 
2. Harul cheamă pe nume, personal: Mefiboşet !!! v.6 
Ce dulce era glasul mamei când mă striga! David trimite după el, şi zice:             
”aduceţi-l”. Ce dulce e glasul Domnului! Ce amabil era David cu Mefiboşet!  
v.7: ’ ’Nu te teme căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău’’. Cuvintele pline 
de har ale Lui David faţă de Mefiboşet care tremura, seamănă cu modul în care 
ne-a tratat Domnul Isus pe noi. Glasul lui David îl încurajează pe Mefiboşet. 
 
Răspunsul lui Mefiboşet:’’Iată robul tău, a căzut cu faţa la pământ şi s-a 
închinat’’.v.6. Cât de greu trebuie să fi fost fizic, pentru un olog de amândouă 
picioarele să se arunce la pământ la picioarele stăpânului, şi să i se închine. Dar 
trebuia să se arunce la pământ. Aşa se cuvenea. 
 
Răspunsul lui David la smerirea lui Mefiboşet:’’ca unul din fii împăratului’’.v.11. 
La o aşa smerenie,un aşa răpsuns ! Fiul risipitor la întoarcerea acasă a zis: ’’fă-mă 
ca pe unul din argaţii tăi”, dar Tatăl i-a răspuns..’’.  1 Ioan 3.1 ’’Vedeţi ce dragoste 
ne-a arătat Tatăl..’’ 
 
3.Harul ne pune la masa Stăpânului, pe deplin vindecaţi ! v.7. David l-a pus pe 
scaun la masă, adică i-a ascuns picioarele, defectele, nu voia ca ele să-i fie văzute. 
Dragostea acoperă totul – ce imagine ! David avea o masă mare, demnă de un 
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împărat, dar la acea masă, Mefiboşet era tot un olog. Domnul Isus însă, este Cel 
care ne pune cu El la masă pe deplin sănătoşi. Slavă Domnului ! 
-Harul ne-a vindecat, nu ne-a scăpat jos să rămânem ologi de ambele picioare.  

Iubiţii mei cum stăm astăzi la masa Domnului ? Atunci Ilie s-a apropiat de 
tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă 

Domnul este Dumnezeu, mergeţi după Dumnezeu; iar dacă este Baal, mergeţi 

după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. 1 Împ.18.21.   
 
Harul mai întâi oferă: 2 Petru 1:3,4”Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot...” şi 
după ce ne ia din Lodebarul nostru, ne iartă, ne dă Duhul Său, ne schimbă 
identitatea, iar după aceea în v.5 spune: ’’daţi-vă şi voi toate silinţele’’. 
 
4. Harul i-a împlinit lui Mefiboşet nevoile existenţiale. 
Mefiboşet nu mai locuia într-un loc pustiu, pentru că de acum încolo va mânca 
zilnic la masa împăratului.  
În loc să omoare pe toţi ai lui Saul, David îi pune la masă. David a mâncat la masa 
lui Saul, şi aproape că l-a costat viaţa, dar el nu-i face la fel lui Mefiboşet. În Orient 
dacă mergeai la masă la cineva, gazda te proteja de oricine ar fi vrut să îţi facă rău. 
 
5. Încercarea vine şi în viaţa lui: 2 Sam.16:1-4 şi 19:24-30. Este cerut să fie 
omorât, dar harul îl protejează. David nu-l vede pe Mefiboşet,ci pe Ionatan, 
prietenul lui bun. Când Tatăl se uită la tine, îL vede pe Fiul Său prea iubit. Datorită 
Lui, stăm noi astăzi la masă. Ce ne-am face dacă nu L-am avea pe Domnul?! 
Suferinţa este cel mai desăvârşit profesor, cu cele mai grozave rezultate şi cu toate 

aceastea este cel mai puţin iubit dascăl !!! 

  
6.Harul protejează de judecată. În 2 Sam. 21:1-11 vedem că Dumnezeu a trimis o 
foamete pentru a-şi pedepsi poporul Său. Când David caută faţa Domnului se 
descoperă că acest lucru era cauzat de Saul şi felul rău în care-i tratase pe 
Gabaoniţi. Nu ştim exact cum i-a tratat pe gabaoniţi Saul, dar acel lucru era o 
violare a tratatului făcut cu ei, şi Dumnezeu aduce pedeapsa. (Iosua 9). Se pare că 
răzbunătorii au cerut ca 7 fii ai lui Saul să fie omorâţi, dar Mefiboşet a fost 
protejat de moarte.  
*Se pare că mai era un fiu cu acest nume v.8. Ce învăţăm de aici: 
Lecţia practică de aici este că astazi sunt mulţi aşa zişi fii ai lui Dumnezeu, dar 
Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui, şi deşi poate nu se vede diferenţa acum, ea 
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este, şi Domnul o ştie. Ziua judecăţii va face diferenţa. Atunci se va şti cu siguranţă 
cine-I aparţine Lui cu adevărat.  
 
Mefiboşet ar fi fost în continuare un nimeni dacă nu era David. Nu ar fi fost scris 
pe paginile Sfintelor Scripturi.  
Dacă nu ar fi fost Harul lui Dumnezeu, am fi fost în continuare nişte anonimi, nişte 
oameni care merg după domnul lumii acesteia, căzuţi, n-am fi putut umbla, ologi 
spiritual, morţi. 
David nu l-a văzut vreodată pe Mefiboşet până aici, dar din pricina Lui Ionatan el         
l-a iubit şi l-a chemat. Dumnezeu ne mântuieşte de dragul Lui Hristos. Efeseni 
4.32. 
 

I: Un băieţel a mers la un magazin de animale, căutând un căţeluş. 

Proprietarul i-a arătat nişte pui într-o cutie. Băieţelul a privit la căţeluşi. L-a ridicat 

pe fiecare în sus, l-a studiat şi l-a pus înapoi în cutie. După câteva minute, el s-a 

întors la proprietar şi i-a zis: „Am ales unul, cât costă?” 

Bărbatul i-a spus preţul şi băieţelul i-a promis că se va întoarce înapoi în 

câteva zile cu banii. „Să nu dureze prea mult,” l-a atenţionat proprietarul. „Aceşti 

căţeluşi se vând repede.” Băieţelul s-a întors şi a zâmbit cu convingere. „Nu sunt 

îngrijorat,” a spus el. „Al meu va fi tot aici.” 

Băieţelul a mers la muncă – a spălat ferestre, a curăţit curţile oamenilor, a 

smuls buruieni. A lucrat din greu şi a strâns bani. Când a avut destui pentru căţeluş, 

s-a întors la magazin. 

A mers la casier şi a scos un teanc de bancnote. Proprietarul a ales banii şi i-

a numărat. După ce a verificat suma, el a zâmbit la băiat şi i-a spus: „Bine, fiule, 

poţi să-ţi iei căţeluşul.” 

Băieţelul a mers înapoi la cutie, a scos afară un căţeluş slăbuţ cu un picior 

şchiop şi se pregătea să plece. 

Proprietarul l-a oprit. 

„Nu lua acest căţeluş”, s-a opus el. „Este şchiop. Nu se poate juca. Nu va 

alerga niciodată cu tine. El nu poate merge. Ia unul din căţeluşii sănătoşi.” 

„Nu, mulţumesc domnule”, a răspuns băieţelul. „Acesta este exact felul de 

câine pe care îl căutam.” 

Când băieţelul s-a întors ca să plece, proprietarul a început să vorbească dar 

a tăcut. Deodată a înţeles. Pe sub pantalonii băieţelului se vedea o proteză – o 

proteză pentru piciorul lui şchiop. 

De ce a vrut băiatul căţeluşul? Pentru că ştia cum se simte. Şi pentru că ştia 

că este foarte special. 


