A Evanghelia prosperității. 2 Corinteni 8:2-4
❖ “Evanghelia prosperității” învață: «Urmează-L pe Dumnezeu și El te va face bogat în
bunuri pământești». Această motivație contrastează profund atitudinea fraților
corinteni, sau cea a văduvei sărace (Marcu 12:41-44).
❖ Deși este adevărat că Dumnezeu ne poate umple de binecuvântări materiale, nu o va
face pentru ceea ce putem noi să îi oferim.
❖ Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu bucurie, nu pe cel ce așteaptă ceva în schimb (2
Corinteni 9:7).
B Cei trei pași ai lăcomiei (Iacov 1:15NTR):
❖ Văd (“pofta”). 2 Corinteni 4:18
— Lăcomia a început în soția lui Potifar când “a pus ochii pe Iosif” (Geneza 39:7).
Așadar, prima noastră apărare este să ne întoarcem privirea de la ceea ce ne poate
lăcomi.
— În parabola semănătorului, Isus a explicat că sămânța căzută între spini a fost
sufocată de “îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăției” (Matei 13:22 NTR).
— Săracii se gândesc că nu au destul, bogații se gândesc cum să își îndeplinească
dorințele.
❖ Vreau (“concepe”). Geneza 3:6
— Scopul materialismului este să creeze o nevoie și să ofere o modalitate de a o
satisface.
— La urma urmei, în Eden a funcționat bine. La fel, Ahab, după ce a văzut via vecinului
său, a dorit-o și a bătut din picioare ca un bebeluș până ce a obținut-o (1 Împărați
21).
— Cum să luptăm împotriva materialismului când, prin egoismul nostru, ni se stârnește
lăcomia?
❖ Iau (“odată înfăptuit”). Matei 26:14-15.
— Când lăcomia se instalează în inimă, persoana caută neîncetat modalitatea de a
obține ceea ce dorește.
— Aceasta a însemnat pierderea pentru Eva, Ahab sau Iuda. Este rădăcina războaielor
dintre națiuni și popoare; și ruina familiilor și a oamenilor.
— De aceea, este important să recunoaștem când am căzut în brațele lăcomiei. Încă mai
avem timp să ne pocăim de păcatul nostru și să evităm rezultatele trecerii la acțiune.
C Controlarea lăcomiei. 2 Petru 1:5-6.
❖ Practicarea studiului Bibliei, rugăciunii și slujirii creștine formează bariere împotriva
înclinației noastre naturale către lăcomie. Alte forme de a lupta împotriva lăcomiei sunt
mulțumirea și generozității.
❖ Petru ne invită să ne exercităm stima de sine. Gândurile noastre, pasiunile și energiile
trebuie să fie predate deplin controlului divin.
❖ Victoria asupra păcatului este totdeauna lucrarea lui Dumnezeu în noi. De aceea, pentru
a înlocui lăcomia cu recunoștința, trebuie să luăm decizii care permit lui Dumnezeu să
aibă control deplin asupra vieții noastre.

