
2 Samuel 13:1-18 / Începem să vedem 
consecințele păcatului lui David în familia 
lui. Probabil văzând libertatea pe care și-a 

luat-o tatăl său în păcatul cu Bat-Șeba, 
Amnon își necinstește sora. Care sunt 

libertățile pe care ni le permitem noi ca 
creștini, libertăți care pot deveni viciile 

copiiilor noștri sau ale celor de lângă noi, 
cei pentru care ar trebui să fim un 

exemplu de urmat?

2 Samuel 13:19-22 / Vedem diferite reacții 
la păcatul lui Amnon și la durerea 

Tamarei: Tamara plânge, Absalom pare că 
încearcă să acopere fapta, iar David se 

mânie. Nu vedem însă, acea lecție pe care 
Natan o dă lui David cu mărturisirea și 

rezolvarea păcatului. Care e reacția 
noastră când vedem păcatul celor de 

lângă noi: acoperim și lăsăm să 
mocnească sau încercăm rezolvarea 

conflictului? 

2 Samuel 13:23-36 / Absalom își duce la 
îndeplinire planul de răzbunare și-l ucide 

pe Amnon. Putem spune că păcatul 
nerezolvat al lui Amnon a degenerat și a 
provocat o înlănțuire de alte păcate care 

au culminat cu uciderea lui Amnon? 

2 Samuel 13:37-39 / David încetează să-l 
mai urmărească pe Absalom. Am putea 
zice că David încearcă să lase timpul să 
rezolve problema relației cu Absalom? 

Avem și noi aceeași abordare în relațiile 
noastre: în loc să aducem lucrurile la 

lumină, lăsăm să treacă timpul peste ele și 
‘să se rezolve de la sine’? 

2 Samuel 14: 1-20 / Vedem un David 
împărțit: pe de-o parte se topește de 
dorul lui Absalom, pe altă parte are 
nevoie, din nou, de o pildă pentru a 

realiza cu adevărat situația. Oare nu și-a 
învățat David lecția? Oare avem și noi 

realitatea noastră din care trebuie să fim 
scoși, din când în când? 

2 Samuel 14: 21-33 /  Păcatul răzbunării 
nu se îndepărtează de Absalom, din 

contră, parcă e alimentat de falimentul 
relației cu David. Absalom crește tot mai 
egocentric, iar David pare inconștient de 

consecințele pe care le poate avea 
înstrăinarea lui față de Absalom. Care sunt 
lucrurile din viața noastră de care știm că 
nu sunt în ordine, dar pe care le lăsăm la 
voia întâmplării, lucruri de care cumva ne 

e frică să ne apropiem să le rezolvăm?
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