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Chemarea la autenticitate 
(Psalmul 139) 

 

Introducere 
 Fiecare avem, în diferite măsuri, dorinţa după a şti ce părere au despre noi 

părinţii, colegii, prietenii. Apelăm la păreri şi facem comparaţii. 
 Puţini vor să ştie cum îi vede Dumnezeu. Cei mai mulţi dintre aceştia doresc să 

ştie ce imagine au în faţa lui Dumnezeu – dar...este vorba tot de ei înşişi. 
 Dumnezeu preţuieşte autenticitatea 

o Definiţie 
o Psalm 15:1-2; 51:5-6 

 David doreşte să fie poziţionat corect faţă de Dumnezeu, doreşte să fie plăcut Lui 
o Porneşte de la o constatare 
o Sfârşeşte prin a cere exact ce doreşte în urma descoperirii lui Dumnezeu 

 

Ce constată psalmistul? (1-18) 
 Ce constată el (v1-18) 

o Principiul (v1) 
o Atotştiinţa Lui (v2-6) 
o Atotprezenţa Lui (v7-12) 
o Măreţia Lui (v 13-18) 

Ce cere psalmistul? (v 19-24) 
 Delimitare, distanţare, izbăvire de rău (19-22) 

o El vede în rău ceva afară din cale de rău 
o El vede în necredinţă, în înstrăinare de Dumnezeu, sursa decărerii, a nenorocirii 

care poate veni şi peste el 
o El vede în atitudinea greşită a celor din jurul lui ceva ce-l doare şi-l provoacă – nu 

poate rămâne indiferent. 
o Dar face 2 lucruri: cere Domnului să facă curăţenie şi izbăvire, iar el îşi cultivă o 

atitudine care urăşte compromisul, falsul, necredinţa. 

 Cercetarea inimii şi ajutorul Lui pentru o poziţionare corectă faţă de EL, ptr 
autenticitate (v 23-24) 

 

Actualizare 
 Ar trebui început cu sfârşitul Ps 139 (ca atitudine şi dorinţă) dar nu putem aşa 

ceva fără să ne raportăm mai întâi la Domnul  
 Dumnezeu vrea ca adevărul să fie spus din inimă (nu doar rostit) şi vrea ca el 

să locuiască în fundul inimii – asta este starea care place lui Dumnezeu 
 Ce spune Domnul despre noi toţi: Romani 3:9-23) 

 Ce spune Cuvântul Domnului despre cel neprihănit (Evrei 10:37-39) 

 Exemplul lui Abel şi neprihănirea lui Hristos 

 Care este calea veşniciei pe care Domnul ne doreşte aşezaţi statornic? 
 
Aplicaţie 

 Să ne facem zilnic timp să privim atent şi focalizat la Domnul: în Scriptură, în 
creaţie, în istorie 

 Să ne distanţăm de păcat 

 Să ne rugăm din toată inima rugăciunea lui David din v 23-24 

 Să ne sprijinim unii pe alţii în acest demers şi să cultivăm prin Duhul Sfânt 
autenticitatea 

 


