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Mulţumirea care biruieşte lăcomia 
1 Timotei 6:6-12 

 

Introducere (are legătură cu mesajele predicate în biserică în ultimele luni): 
• Păcate cardinale şi păcate tolerate în viaţa creştinilor (o trecere în revistă a problemei) 
• Păcatul este corespondentul spiritual al cancerului malign. Lăsat nesupravegheat, va 

infecta întreaga noastră fiinţă interioară şi va contamina toate zonele vieţii.  
• Noi, credincioşii, suntem înclinaţi să ne evaluăm caracterul şi conduita în lumina culturii 

în care trăim.  
• Unul dintre adevărurile aproape generale despre cancer este că trece nedetectat până 

atinge un nivel de criză sau chiar un nivel care se dovedeşte a fi terminal.  
 

Reguli pentru lupta împotriva păcatului 
1. Trebuie să confruntăm păcatul în contextul Evangheliei.  
2. Trebuie să învăţăm să ne bizuim pe puterea Duhului Sfânt 
3. În timp ce depindem de Duhul Sfânt, noi trebuie să recunoaştem responsabilitatea noastră în a 

urma cu seriozitate toţi paşii practici ceruţi în lupta contra păcatelor.  
4. Trebuie să identificăm păcatele specifice şi să anticipăm circumstanţele sau evenimentele care 

stimulează aceste păcate. Asta ne ajută în lupta contra lor. 
5. Ar trebui să găsim versete din Scriptură care se aplică la fiecare din păcatele noastre, şi să le 

asimilăm. Psalm 119:11 
6. Ar trebui să cultivăm pratica rugăciunii în legătură cu păcatele cu care ne luptăm  
7. Ar trebui să cerem ajutorul unuia sau a multor credincioşi care să se implice şi să ne ajute în 

lupta împotriva păcatelor noastre. 
 
Problema de azi: Lăcomia 

1. Termenii folosiţi în Biblie pentru lăcomie (hamad, besa, awa în VT, şi epithymia, 
pleonexeia şi zelos în NT) 

2. Lăcomia este să doreşti (James Mac Donald): 
a.  lucruri greşite  
b.  lucruri bune din motive greşite 
c.  lucruri bune la momentul nepotrivit 
d.  lucruri bune dar într-o măsură greşită  

3. Ce spune Biblia despre lăcomie:Prov 1:19, Prov 15:27, Prov 28:25, Ieremia 6:13, 
Luca 12:15, Rom 1:29, 1 Cor 5:11, Efeseni 5:3,5, Coloseni 3:5  

4. Cazuri din Biblie: Iuda, Ghehazi, Acan, Anania şi Safira 
5. Cum putem recunoaşte lăcomia? (Cristian Barbosu) 

a.  Când cheltuieşti mai mult decât câştigi 
b.  Când ajungi să-ţi compromiţi valorile şi principiile de dragul unui câştig  
c.  Când eşti preocupat şi frământat de cât câştigi şi de cât cheltuieşti  
d.  Când ajungi zgârcit - de obicei oamenii aceştia nu mai dau, ci adună pentru ei 

 
Soluţia: cultivarea mulţumirii 

• Evlavia + mulţumirea = un mare câştig (la Dumnezeu) 
• Evlavia + câştigul = o mare mulţumire (la oameni) 

 
Paşi practici: 

1. Priveşte spre veşnicie: 1 Tim 6:7   
2. Mulţumeşte-te cu ce ai: 1 Tim 6:8 
3. Învaţă din experienţele altora: 1 Tim 6:9 

 


