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VIAȚĂ CREȘTINĂ

Integritate!
n ultimii ani Biserica a fost serios zdruncinată de scandaluri provocate de căderea
morală a unora dintre liderii ei proeminenți. A surprins neplăcut mai ales eșecul rușinos al câtorva cunoscuți slujitori din mediul
evanghelic. Prăbușirea lor a fost atât de zgomotoasă încât mesajul de speranță și de viață adus
la lumin1ă de comunitatea sfinților nu se mai
aude, în anumite locuri, decât în surdină.
Scopul acestui articol nu este acela de a blama
sau de a judeca pe cineva. Sunt puțini creștini,
cred eu, care ar putea să arunce cu pietre. Sau,
dacă sunt creștini, nici măcar nu se uită după
pietre ci, mai degrabă, au grijă să nu cadă și ei.
Scriind, urmăresc mai degrabă să stârnesc în
rândul cititorilor un interes constant și sincer
pentru introspecție, pentru cercetarea inimii,
pentru cultivarea unui caracter ales, sfânt.
Căderile spirituale nu se întâmplă, așa, peste
noapte. Ele sunt precedate totdeauna de apariția
unor fisuri care apar la nivelul caracterului, care
se adâncesc în timp și pot duce, în final, la dezintegrarea morală și spirituală a credinciosului.
Dintre însușirile de caracter cărora creștinii,
dar mai ales liderii, trebuie să le acorde o atenție
sporită, într-o lume coruptă și coruptibilă, prioritară este integritatea. Integritate este opusul
vicleniei, ipocriziei, coruptibilității. Un om integru
se evidențiază prin faptul că este una în ceea
ce crede, ce spune și face. Este cinstit. Onest.
După părerea mea, cea mai mare primejdie
pentru Biserică nu este lumea sau diavolul. Isus
a biruit, atât lumea (Ioan 13:33), cât și pe diavolul
(1 Ioan 3:8). Azi, cea mai mare provocare pentru
Biserică este de a confrunta și birui spiritul
fariseic: „Mai întâi de toate păziți-vă de
aluatul Fariseilor, care este fățărnicia”
(Luca 12:1). De cele mai multe ori când Isus a
folosit cuvântul „Păziți-vă!” l-a folosit în relație
cu spiritul fariseic.
Pentru a birui spiritul fariseic, care distruge
integritatea mai mult ca orice și este izvorul celorlalte păcate care țâșnesc din el, vă propun să
reflectăm asupra a patru tipuri de relații fundamentale ale liderului (și ale oricărui creștin) și
să le analizăm din perspectiva acestei trăsături
de caracter esențială – integritatea.
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„Dacă îmi vei încerca
inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă
vei cerceta nu vei găsi
nimic; căci ce-mi iese
din gură aceea și gândesc.” (Psalm 17:3)

1. Integru în relația cu
Dumnezeu – de ce slujesc?
Cea mai importantă întrebare la care trebuie
să răspundem, în orice tip de slujire, nu este: Ce
facem?, nici măcar Cum facem?, ci, în primul
rând, De ce facem ceea ce facem? Abia după ce
răspundem bine la ultima întrebare ne putem
gândi și la primele.

Vârstele echipei
În fizică există un principiu, cel al vaselor
comunicante, care ilustrează foarte bine ideea
de mai sus. Dacă două vase comunică între ele și
turnăm lichid într-unul, acesta se va ridica și în
celalalt exact la același nivel la care este în primul.
În conducerea creștină cele două vase comunicante sunt motivația și slujirea. Asta înseamnă
că valoarea slujirii este determinată în primul
rând de motivația care o animă. Niciodată calitatea unei slujiri nu poate fi mai înaltă decât motivația care este în spatele ei.
Tocmai de aceea Isus avertizează: „Dacă neprihănirea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor cu nici un chip nu veți intra
în împărăția lui Dumnezeu” (Mat. 5:20). Cum
putem să-i întrecem? În cantitate, puțin probabil,
dacă ne gândim la postul, zeciuielile sau determinarea fariseilor. Dacă îi putem depăși în ceva,
atunci acel ceva este o slujire de calitate, care
vine dintr-o motivație corectă.
Pentru a fi siguri că rămânem într-o slujire
de calitate, bine primită înaintea lui Dumnezeu,
este necesar să ne analizăm constant motivațiile
noastre. Scriptura menționează câteva astfel de
mobiluri greșite care conduc orice tip de slujire
creștină înspre dezastru: invidia (Filip.1:15),
dorința unei glorii efemere (Filip. 2:3), setea de
putere (3 Ioan 9-10), spiritul competitiv (Fapte
19:13), lăcomia sau obligația (1 Petru 5:2).
Reflecția periodică este de dorit și pentru
că, uneori, putem porni în slujire cu motivații
corecte, sfinte dar, în timp, ele să fie estompate
sau anulate de unele păcătoase.
Așadar, de unde vine focul slujirii? De la
Dumnezeu sau din alte surse? Singura motivație
care face ca o lucrare să fie acceptată înaintea
lui Dumnezeu rămâne dragostea pentru El și
dragostea pentru oameni (Matei 22:34-40).
Restul este pleavă.

2. Integru în lucrare – cum
slujesc?
Abia după ce ne asigurăm că avem motivații
corecte în lucrare putem trece înspre conturarea
cadrului în care punem în valoare darurile primite de la Dumnezeu pentru binele etern al semenilor noștri. Mai exact, cum slujim?
În ceea ce mă privește, atunci când reflectez
asupra propriei mele slujiri, mă întorc mereu și
mereu la unul dintre cele mai profunde și sincere
discursuri pe care le-a rostit vreodată un lider în
fața celorlalți lideri pe care i-a format, mentorat
și apoi ordinat în lucrare. Mă refer la mesajul
apostolului Pavel adresat, în Milet, prezbiterilor
din Efes (Fapte 20).
Dincolo de mențiuni care scot în evidență
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venimentele din ultimele luni ale slujirii
mele ca lider în cadrul bisericii m-au
făcut să mă gândesc la ceea ce vă voi
împărtăși în continuare. De la început vreau să
specific că nu am o teorie foarte coerentă despre
ceea ce voi scrie, dar îmi doresc să înțeleg fenomenul mai bine și prin feedback-ul vostru. Sunt curios
cum gândiți legat de acest aspect.
După cum știm majoritatea dintre noi, există
anumite etape de creștere și dezvoltare fizică și psihologică a
omului în procesul de trecere de la copilărie la maturitate.
Fiecare etapă are anumite caracteristici, iar părinții trebuie
să învețe cum să se raporteze la aceste etape din viața copiilor
lor, dacă doresc să-și împlinească rolul cu succes.
Din păcate, așa cum specifică mai toți autorii, parentingul
(părințitul – traducere liberă) nu este o știință exactă și cei ce
se cred cei mai buni în domeniu sunt de obicei aceia care nu
au copii sau au copii încă mici, dependenți de ei și în toate
ascultători.
Dintre toate etapele copilăriei, cea care provoacă cele mai
mari coșmaruri părinților este adolescența.
Adolescența este etapa în care copilul, mai până atunci
drăguț și ascultător devine micul răzvrătit al casei. Pe pielea
lui finuță, numai bună de pupat, încep să crească țepii respingerii și ai independenței. La adolescență, copilul începe „să
știe mai bine ca părinții” cu ce se mănâncă viața. Când adolescentul începe să-și manifeste dureros independența, mai toți
părinții răspund cu reflexul menținerii ordinii prin porunci,
constrângeri și pedepse.
Din păcate, lucrul acesta nu mai dă roade ca până atunci
și părintele înțelept (sau poate doar resemnat!) ajunge să priceapă că a venit vremea ca adolescentul să învețe anumite lecții
pe pielea lui. Părintele resimte dureros realitatea că nu-l mai
poate proteja prin sfaturi sau conducere fermă, ci a venit vremea să-l înconjoare cu rugăciune în timp ce-i acordă libertate
progresivă. Orice încercare de a-și controla adolescentul pentru
a-l proteja, are șansa să provoace mai mult rău decât bine.
Ei bine, mă întreb dacă nu avem de-a face cu ceva similar
atunci când vine vorba de echipă. Mă întreb dacă nu cumva
avem de-a face cu vârstele echipei la fel cum avem de-a face
cu vârstele copilului. Mă întreb dacă nu cumva, de-a lungul
conducerii noastre nu avem să ne confruntăm cu etapa adolescenței echipei.
Dacă până la această etapă, ai condus mai „autocratic”,
potrivit nevoii și ai avut rezultate bune, probabil că de la un
punct echipa ajunge în etapa adolescenței, unde va trebui să
conduci diferit, să „părințești” echipa altfel.
Va fi o trecere dureroasă, deoarece te vei confrunta cu o
echipă „care știe mai bine” și care va lua decizii ce nu vor mai
ține cont de perspectiva și experiența ta. Este o etapă dificilă,
în care atât tu cât și echipa veți face greșeli.
La început vei fi frustrat și probabil mânios, apoi poate că
îți va veni să-ți iei jucăriile și să pleci, dar dacă stai înaintea
Domnului cu sinceritate, vei ajunge să conștientizezi că echipa
are nevoie de această etapă chiar cu prețul greșelilor aferente,
deoarece aceasta este calea maturizării ei. De asemenea, vei
conștientiza că nu ai fost nici pe departe un părinte perfect

pentru echipă, ci ai făcut și greșeli în modul de conducere.
Adolescența echipei este o etapă dureroasă, dar necesară,
atât pentru liderul principal, cât și pentru echipă. Gestionată
înțelept, ea ne va conduce la o nouă etapă de maturizare, la
un nou stil de conducere, la un nou tip de relație și, cu ajutorul
lui Dumnezeu la o creștere a familiei prin faptul că membrii
echipei vor ajunge „părinți-lideri” la rândul lor.
Etapa adolescenței echipei este etapa când liderul principal
trebuie să învețe să dea drumul frâului din mâini, pentru a-l
încredința în mâna lui Dumnezeu, Tatăl Perfect, Liderul absolut,
singurul care va putea conduce procesul la un final fericit.
Etapa adolescenței echipei poate fi, pentru liderul principal,
etapa conștientizării limitelor, greșelilor și defectelor personale, oferind ocazia de aur de recunoaștere a acestora față de
echipă sau de anumiți membrii ai acesteia. Ai grijă să nu te
umpli de mânie, resentimente sau răzbunare, ci să cauți a fi
un suport și sprijin pentru echipa ce se află în această etapă
critică a maturizării. Probabil este timpul să cauți fața lui
Dumnezeu și să mijlocești cu mai multă ardoare, în timp ce
înveți să acorzi libertatea împreună cu responsabilitatea.
Nu știu să spun cât va dura această etapă și în cât timp
liderii principali vor reuși să se adapteze cu succes la această
tranziție, dar știu că Dumnezeu ne poate întări și ne poate da
smerenia și călăuzirea necesară pentru a finaliza cu bine calea
și slujba încredințată.
Ai trecut prin această experiență?
Ce părerea ai de perspectiva descrisă
de mine? Ce ai adăuga sau ce ai corecta
în cele descrise?
Aștept cu interes opinia ta legată
de vârstele echipei.
LAURENȚIU FUNIERU,
Biserica Penticostală Efraim,
Târgoviște

„Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un
prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și
părtaș al slavei care va fi descoperită: păstoriți turma
lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci
de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un
câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum

ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci
făcându-vă pilde turmei.”
(1 Petru 5:1-3)

CONDUCERE CREȘTINĂ
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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

R: Fiul surorii lui Pavel
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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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