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Bogat prin Binecuvântare
Textul de bază: 1 Împăraţi 3:1-15

Câteva definiţii
• Ce frumos sună, dacă devi bogat prin credinţă
• Sau ne înşeală Biblia spunând că Binecuvântarea îmbogăţeşte pe om?
Psalmi 112:1-3

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o
mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ;
neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi
belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci
• Într-adevăr găsim mai multe exemple în Vechiul Testament cum Credinţa în
Dumnezeu a adus Binecuvântare
• Dacă trăia Avram în zilele noastre ar fi fost el unul din cei mai bogaţi din lume
Geneza 13:2

Avram era foarte bogat în vite, în argint, şi în aur.
• Şi bogăţia aceasta nu şi-a procurat-o cu metode false

Geneza 14:23 (Avram către Regele Solomon, pe care l-a eliberat în război)

Şi jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici
măcar o curea de încălţăminte, ca să un zici: ,Am îmbogăţit pe Avram.`
Nimic pentru mine!
• Şi regale David a fost bogat. Şi Solomo, care la timpul lui nu a cerut bogăţie ci
înţelepciune ca să conducă poporul ales de Dumnezeu
1 Împăraţi 3:13

Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul
vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine.

A trăi sub Binecuvântarea lui Dumnezeu nu garantează automat
bogăţie şi bunăstare pământească
a4ro02b2

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

2

Evrei 11:36-38

Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre,
tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit
îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, ei, de cari lumea nu era vrednică - au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin
peşteri şi prin crăpăturile pământului.

Da – Dumnezeu ne face bogaţi
• Dacă ne întoarcem spre Dumnezeu, dacă primim pe Mântuitorul nostru Isus
Cristos în inima noastră atunci devenim bogaţi – pentru-că vom fi nou născuţi
într-o Împărăţie nouă, condusă de Dumnezeu
Coloseni 1:13

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui,
• Şi dacă mai trăim pe acest pământ suntem copii ai lui Dumnezeu
Efeseni 2:19

Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
• Dacă suntem copii lui Dumnezeu atunci suntem şi moştenitori
• Aceasta nu este o formulă nebuloasă ci o realitate juridică
Evrei 11:25-26

(Moise) Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu
decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara
lui Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentrucă avea
ochii pironiţi spre răsplătire.
• Prin Isus Cristos putem primi şi noi această bogăţie cerească
2 Corinteni 8:9

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era
bogat, s'a făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă
îmbogăţiţi.
• Scriitorul Apocalipsei nu a găsit cuvinte potrivite pentru descrierea acestui cer
• Nu au ajuns expresile pământeşti pentru descrierea aceastei splendore
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Da – Dumnezeu are grijă de copiii Lui
• Şi între ucenicii lui Isus s-a desprins întrebarea, ce avantaj au acei care se ţin
de Isus
• Isus nu Ia-a mustrat pentru această întrebare
Marcu 10:29-30

Isus a răspuns: ,,Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi lăsat casă,
sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde,
pentru Mine şi pentru Evanghelie, şi să nu primească acum, în veacul
acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde,
împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa vecinică.
• Isus ne promite – şi pentru aceasta ia exeple din toată viaţă
• El nu ne-a promis o vilă, o casă propie, un apartament ci “ce avem nevoie”
• Această unitate de măsura este alta decât a noastră
Matei 6:25

Deaceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi
mânca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi
îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât
îmbrăcămintea?
Matei 6:32-33

Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie
că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
• Promisiunea lui Dumnezeu, că are grijă de copii Lui este foarte legată de felul
cum ne ţinem de El.

Nu! Pentru bunăstarea noastră pe acest pământ nu
poartă Dumnezeu răspunderea
• Dumnezeu nu ne-a promis niciodată că ne va înbogăţi pe acest pământ, dacă
devenim copii Lui
Matei 6:19

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi
unde le sapă şi le fură hoţii;
• Periculos devine atunci când un creştin cu toată energia lui vrea să devine un
om bogat
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• Pentru ca atunci nu el stapâneşte averea, ci averea îl stăpâneşte pe el
Proverbele 16:8

Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate.
1 Timotei 6:8

Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de
ajuns.
• Isus compară astfel de oameni – nesătui – cu un pământ plin de spini
Matei 13:22

Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările
veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge
neroditor.
• Dumnezeu poate şi vrea să binecuvinteze bogăţia
Deuteronom 8:17-18

Vezi să nu zici în inima ta: ,,Tăria mea şi puterea mânii mele mi-au câştigat
aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va
da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii
voştri prin jurământ, cum face astăzi.
• Cine susţine, că bogăţia este un dar extraordinar a lui Dumnezeu pentru copii
Lui, vorbeşte în numele satanei
• Satana a descris foarte clar: Sau bogăţiile pământului sau Fiul lui Dumnezeu
Matei 4:8-9

Diavolul L-a dus ( pe Isus) apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate
împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: ,,Toate aceste lucruri Ţi le voi
da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
Iacov 1:10

Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea
ierbii.
• Cea mai mare bogăţie pentru un om pe acest pământ este, să aibă pe Isus
Cristos ca Mântuitor
Coloseni 2:1-3

Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din
Laodicea şi pentru toţi ceice nu mi-au văzut faţa în trup; pentruca să li se
îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile
plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe
Cristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Amin
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