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Context: În familia regelui David, Amnon era întâiul născut, „din Ahinoam din Izreeel.” (2 Samuel 3:2) Potrivit legislației în vigoare, întâiul născut avea drepturi speciale și potrivit regulilor monarhice, era primul cu drept la tron. Steaua lui
însă s-a stins repede datorită unui păcat ce a zguduit, prin efectele lui, casa regală. Această lecție trebuie știută atunci când
păcatul ne îmbie cu aroma lui ce amețește o clipă, după care totul este numai rușine, durere și în final moarte.
1. Amnon, îndrăgostitul - „Absalom,
fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar; și Amnon, fiul lui David, a
iubit-o. Amnon era atât de chinuit din
această pricină, încât a căzut bolnav după
soră-sa Tamar... Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Șimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte
șiret. El i-a zis: «Pentru ce te usuci din zi
în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi
spui?» Amnon i-a răspuns: «Iubesc pe
Tamar, sora fratelui meu Absalom».”
(2 Samuel 13:1-4) Îndrăgostirea este un
fenomen puternic, de aceea Solomon, fratele celor doi, a fost foarte categoric când
a zis: „Vă jur... nu stârniți, nu treziți dragostea, până nu vine ea!” (Cântarea Cântărilor 2:7) Amnon a ajuns „bolnav” de dragoste, ceea ce i-a afectat sufletul și trupul,
înainte ca el să discute problema cu cineva
din cei apropiați. Cred că cel mai indicat
ar fi fost să-și spună frământarea tatălui
său, care nu știa absolut nimic de ispitele
fiului său, de acest „foc care mistuie până
la nimicire.” (Iov 31:12)
Nu uita, dacă ai astfel de patimi de
neînlăturat, discută cu sinceritate ceea ce
te frământă cu părinții și nu cu prietenii,
așa cum a făcut Amnon. Vei vedea ce greșit l-a sfătuit pe acest prinț prietenul lui.
2. Amnon, curvarul - „Ionadab i-a
zis: «Culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când

va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui:»
«Dă voie sorei mele Tamar, să vină să-mi
dea să mănânc»... David a trimis să spună
Tamarei înăuntrul odăilor ei: «Du-te în
casa fratelui tău Amnon și pregătește-i
o mâncare.» [...] Pe când i le dădea ea
să le mănânce, el a apucat-o și i-a zis:
«Vino, soro și culcă-te cu mine.»” Ea i-a
răspuns: «Nu, frate, nu mă necinsti, căci
nu se face așa în Israel; nu face mișelia
aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea
mea? Și tu vei trece drept un mișel în
Israel....»” Dar el n-a vrut s-o asculte; a
silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea.”
(2 Samuel 13:5-14) Sub instinctul poftei
omul nu mai gândește normal, de aceea
poftele trebuie controlate la rece, trăind
departe de păcat, pentru a nu stârni instinctele sexuale. Însă imediat ce păcatul se consumă, stările interioare prin care
trece acea persoană se schimbă radical.
Mistuirea lui lăuntrică a trecut în altă fază
a deșertăciunii poftelor păcătoase. „Apoi
Amnon a urât-o foarte mult, mai mult
decât o iubise.” (2 Samuel 13:15) Ce nebunie! Să crezi că ai să fi fericit și să ajungi
mai nefericit de cum erai înainte. Dar nu
așa s-a întâmplat și în grădina Edenului
cu Adam și Eva, primii oameni păcăliți
de diavolul? Vrei să ai parte de astfel de
înfrângeri? Da, așa se va întâmpla, mai
degrabă sau mai târziu: cel/cea de care
te-ai îndrăgostit fără implicarea căsăto-

Cuvinte... cu tâlc!
„Pentru cunoașterea înțelepciunii și
învățăturii, pentru înțelegerea
cuvintelor minții; pentru căpătarea
învățăturilor de bun simț, de dreptate,
de judecată și de nepărtinire; ca să
dea celor neîncercați agerime de
minte, tânărului cunoștință și
chibzuință, să asculte însă și înțeleptul
și își va mări știința și cel priceput și
va căpăta iscusință - pentru
prinderea înțelesului unei pilde sau al
unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor
înțelepților și al cuvintelor lor cu
tâlc.” (Proverbe 1:2-6)

riei, propunere pe care Amnon a respins-o,
te va abandona fără reproș! Apoi va gusta
și el, la rându-i, durerea, așa cum s-a întâmplat cu Amnon mai târziu. Să mai învățăm
de aici să nu fim creduli, așa cum au fost
David și Tamar.
3. Amnon, pedepsit cu moartea
pentru păcatul lui - „După doi ani ...
Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: «Luați seama când se va veseli
inima lui Amnon de vin și când vă voi zice:
«Loviți pe Amnon!” atunci să-l omorâți»
...Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon
cum le poruncise Absalom...” (2 Samuel
13:23-29) Aici s-a sfârșit povestea de dragoste, căci sexul ilegal duce la crimă. Dar
„povestea” n-ar fi întreagă, dacă nu l-am
auzi pe cel care l-a sfătuit pe Amnon cum
să păcătuiască, anunțându-i sfârșitul, ca
și cum el nu ar fi vinovat. „Ionadab, fiul
lui Șimea, fratele lui David, a luat cuvântul și a zis: «Să nu creadă domnul meu
că toți tinerii, fiii împăratului, au fost
uciși, căci numai Amnon a murit; aceasta
este urmarea unei hotărâri a lui Absalom, din ziua când Amnon a necinstit pe
soră-sa Tamar.»” (2 Samuel 13:32) Iată
cum prietenii de păcat vor asista cu sânge
rece la înmormântare. Nu te împrieteni cu
astfel de colegi, care te îndeamnă la păcat!
Ferește-te de ei, căci sunt niște criminali.
I.A.

Cine sunt eu?
Fac și eu parte din neamul sfânt și ca mulți alții ca mine,
unele dintre faptele noastre sunt cunoscute și sunt scrise și
pentru alte neamuri. Într-o zi am aflat ce aveau în plan să
facă mulți dintre cei din neamul meu împotriva unui om
nevinovat din neamul meu; o faptă făcută între mai mulți,
dintre care cei mai mulți erau din neamul meu.
Eu am intervenit atunci să împiedic realizarea acelui
plan rău și sfătuit tot de unul din neamul meu am apelat la
cineva din alt neam. Am găsit înțelegere și s-a apelat în grabă
mare la alți oameni din alte neamuri, pentru salvarea celui
în pericol. Pentru a te ajuta să înțelegi mai repede cine sunt
eu, îți amintesc faptul ca parte dintre evenimentele menționate aici s-au petrecut noaptea. Beni & Gabi
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determinarea lui, curajul lui, altruismul
lui, smerenia lui, sacrificiul lui sau dragostea lui, trăsături de caracter indispensabile conducerii creștine, un aspect calitativ al slujirii răzbate în cuvântarea lui,
de la început până la sfârșit – transparența. Cuvântul care revine mereu și
mereu în discurs este: știți!. Sau expresiile: „nu m-am ferit să vă vestesc tot
planul lui Dumnezeu” (v. 27). „N-am
ascuns nimic din ce vă era de folos…”
(v. 20). „Aduceți-vă aminte că…”(v. 31).
Dacă o parte din trăsăturile menționate mai sus pot fi exersate și în lipsa
integrității, transparența, în schimb, este
una dintre cele mai clare exprimări ale
integrității în viața unui slujitor. Ceea
ce spune Pavel, de fapt, este următorul
lucru: voi știți totul despre mine. Cunoașteți teologia mea. Viața mea a fost accesibilă în totalitatea ei, oricăruia dintre
voi. Nu am niciun secret față de voi.
Așa că a putut concluziona: „vă
mărturisesc astăzi că sunt curat de
sângele tuturor” (v. 26). După doar
trei ani de slujire.
Nu este trist când, după 20 de ani
de slujire, enoriașii nu știu mai nimic
despre liderul lor? Sau, mai dureros,
când, după moartea lui, cei rămași, colegi sau familie descoperă uluiți, stupefiați
că nu l-au cunoscut deloc, că liderul avea
și o viață ascunsă, că era altcineva și altceva decât pretindea a fi?
Niciun lider nu poate face o lucrare de
calitate dacă nu crează un cadru sănătos
de dare de socoteală, în care să existe
transparență și onestitate.

3. Integru în relația cu
posesiunile materiale –
cum administrez?
Bunurile materiale, în special banii,
au fost și vor rămâne o cursă permanentă
pentru orice lider creștin. Tocmai de
aceea, din mulțimea de idoli ai inimii,
lăcomia de avere este singurul menționat
în Scriptură (Efeseni 5:5). Pornind de la
aceste realități este evident că însușirea
unei perspective corecte cu privire la
posesiunilor vremelnice este de mare
folos pentru un lider, în cultivarea și
păstrarea itegrității.
Dincolo de multele lucruri pe care
el trebuie să le știe deja pe această temă,
aș sublinia doar un singur aspect, că noi
nu suntem altceva decât niște administratori ai bunurilor trecătoare. Ideea
că suntem proprietari, că putem face ce
vrem și ce poftim cu ceea ce avem ne

poate sminti și ne poate impinge spre
un stil de viață lejer, corupt și păcătos.
Chiar dacă, în acte, suntem proprietarii
unei locuințe, chiar dacă autoturismul
este pe numele nostru, chiar dacă salariul este virat în contul sau pe cardul
nostru, în realitate, noi suntem doar
administratorii acestor bunuri la care
Dumnezeu ne dă un acces vremelnic și
limitat. „ … dacă a dat Dumnezeu cuiva
avere și bogății, și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din
ele și să se bucure în mijlocul muncii
lui …” (Eclesiastul 5:19). Modul în care
gestionăm ceea ce primim de la el ne
califică sau ne descalifică înaintea lui
Dumnezeu (Luca 16:9-11) nu doar pentru acum, dar și în privința veacului viitor.

4. Integru în viața intimă –
cum trăiesc? Cum gândesc?
Trebuie reamintit, chiar de la început,
faptul că dorința sexuală este lăsată în
noi de Dumnezeu și nu este păcătoasă
în sine. Ea este unul dintre ingredientele
esențiale care aduc împlinire într-o relație de căsătorie. Această dorință poate
fi controlată, cultivată și păstrată în sfera
unei relații curate doar printr-o disciplinare deliberată a gândurilor noastre și
a trupului nostru, doar printr-o aliniere
deplină (chiar rigidă) a teologiei noastre
la cuvântul lui Dumnezeu. Orice relaxare
și orice mic compromis în acest domeniu
pot duce la cumplite tragedii.
Un lider sănătos în credință, preocupat să trăiască în integritate nu va glumi
și nu va trata niciodată superficial acest
domeniu. Nu va lăsa garda jos niciodată.
Nu se va considera deasupra acestei ispite (1 Cor. 10:12), ci va lupta neîncetat
cu tentația de a sorbi apă și din alte izvoare (Proverbe 5:15-18). Ispita sexuală
nu ține cont nici de aspectul fizic și nici
de vârsta înaintată.
Atunci când intrăm în introspecția
curativă necesară și pe acest
domeniu (și ar trebui să o
facem periodic) aspectele pe
care trebuie să le urmărim
prioritar sunt cele legate de
credincioșie și puritate.
Credincioșia față de soție (sau
soț în cazul femeilor) și față
de Dumnezeu nu poate fi negociată, niciodată, deoarece El
este martorul legământului
încheiat și dorește să demonstrăm că suntem sămânță
dumnezeiască (Maleahi

2:14-16). Puritatea are în vedere nu
doar relația fizică, monogamă, bazată pe
dragoste (Evrei 13: 4, Efeseni 5:25) cât,
mai ales, nivelul superior, cel al
gândului, care, mai ales în zilele noastre,
este expus unei poluări de imoralitate
fără precedent: „ … nu mai trăiți cum
trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor … ” (Efeseni 4:17-19).
În concluzie, aș dori să amintesc
declarația unui influent slujitor al lui
Dumnezeu, Billy Graham, despre care
știm ca a încheiat bine alergarea și a fost
apreciat pentru caracterul său integru.
Pe lângă multe proceduri și restricții pe
care și le-a impus pentru a fi deasupra
oricăror suspiciuni în ceea ce privește
relația cu persoanele de sex opus sau
administrarea banilor, el a mai așezat
o plasă de salvare suplimentară. Adesea,
în rugăciunile lui (asta a devenit și rugăciunea mea) era rostită o frază, puțin
cam ciudată pentru urechile noastre:
„Doamne, Tu care cunoști viitorul meu,
dacă în preștiința ta vezi că aș putea să
cad din punct de vedere moral și să aduc
dezonoare numelui Tău, mai bine ia-mi
viața înainte ca acest posibil deznodământ să aibă loc, Te rog!”
Sigur, Biserica este a Domnului și
porțile locuinței morților nu o vor birui.
Dar…
...împlinirea misiunii ei pe
pământ, în fiecare generație,
depinde mult de caracterul
liderilor ei!
Doamne, ridică tot mai mulți lideri
cu un caracter integru, gata să plătească
orice preț pentru a rămâne onești în relația cu Tine, în lucrare, în administrarea
bunurilor vremelnice și curați în ceea ce
privește întreaga sferă a vieții lor intime!
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