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ÎMI DORESC CEVA (1/4)

O siguranţă financiară pentru mâine
Textul de bază: 1 Petru 5:7

Întroducerea
• Familia lui Petrică dela Ciuşmeni, care locueşte de mai mulţi ani în oraş, are
probleme.
• Nu numai locul lui de muncă a fost raţionalizat, nu dar şi cel a soţiei
• Toate viziuniile pentru un viitor asigurat s-au pulverizat
• Şi aici nu ajută nici convingerea, că şi vecinului nu-i merge mai bine.
• În promisiuniile celor mari şi aşa nu mai poţi avea încredere
• Reservele stânse în anii trecuţi nu mai ajung
• Şi sedpre un viitor asigurat pentru copiilor tăi – nici vorbă
• Mulţi dintre noi am ajuns odată într-o astfel de situaţie dureroasă
• Şi unii nici nu mai nădăjduesc, că se va întoarce foaia spre binele lor
• Dar noi nu suntem singurii, cărora le merge rău
• O Doctoriţă din Nowosibirsk a avut 15 cazuri de sinucidere într-o singură zi
• Sunt oameni, care nu au găsit o altă cale pentru rezolvarea problemelor lor

Dar familia lui Petrică se decide pentru o altă soluţie

• Probabil fiind crescuţi într-o societate creştină au început cu Rugăciunea
• „Nu poate să strice” s-au gândit ei
• Cât de serioasă a fost rugăciunea lor?

O situaţie înspaimântătoare
• Familia lui Petrică era probabil victima unei crize mondiale
• În fiecare zi auzim ştiri noi din viaţa comercială
• Conducerile din ţările buciumate bagă miliarde de Euro şi Dolari în comerţ şi
în industria producătoare numai pentru a opri criză mondială
• Şi e bine aşa. Dacă nu, criza financiară ar fi fost şi mai mare şi nimeni nu
poate să spună astăzi cum v-a fi la urmă
• Zilnic auzim de miliarde şi iar miliarde care s-au pus la dispoziţie
• Dar stiţi cât este o miliardă: 1000 Milioane
• Dacă eu aşi câştiga în timp de 40 de ani câte 100.000 Euro pe an, (8333.- pe
lună) trebuia să lucrez eu 250 de ani. Pentru-că sunt numai 0,4% din 1 miliard
• Criza aceasta o nimiceşte şi pe cei bocaţi
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• Kirk Stepherson, 47, căsotorit, cu un băiat de 8 ani, multimilionar din Anglia a
pierdut într-o singură zi 380 Milioane de franci elveţieni
• Pentru suma aceasta ar trebui să lucrez eu 3800 de ani
• El dimineaţa a plecat de acasă, a parcat maşina lângă gara din Londra şi s-a
runcat înaintea unui accelerat
• Unul dintre cei mai bogaţi patron din Germania, comenciantul Adolf Merckle,
s-a runcat în faţa trenului
• Un patron din Irlanda, multimilionar a ieşit seara în cămaşa de noapte din casă
şi s-a împuşcat în spatele casei
Ecleziastul 5:13-14

Este un mare rău, pe care l-am văzut supt soare: avuţii păstrate spre
nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogăţii prin vreo
întâmplare nenorocită, şi el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini.
Proverbe 11:28

Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca
frunzişul.
• Dacă privim situaţia noastră de astăzi putem înţelege pe Isus, când avertizează
pe ucenicii Lui:
Matei 6:19

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi
unde le sapă şi le fură hoţii.
• Întrebarea rămâne: e păcat să ai bani?

Lăcomia bogăţiei sau strictul necesar pentru trai?
• Un Preşedinte a unei bănci elveţiene a spus într-un interviu: “Nu cred că cei
care duc bani la bancă poartă o răspundere pentru murdăriile, pe care produce
banca prin afacerile ei neserioase.”
• Dar cum este cu noi?
• Nu suntem noi acei care pretindem un salar mai ridicat?
• Sau am mers noi odată la şef şi i-am spus: Îmi ajunge cât căştig eu?
• Lăcomia bogăţiei începe dela mine şi dela tine
• Pentru aceasta avertizează Apostolul Pavel biserica:
1 Timotei 6:10

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat
după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de
chinuri.
• Dar atenţie la acest verset biblic
• Apostolul Pavel nu spune “posesia de bani” ci “iubirea de bani”
• Şi diferenţa aceasta de gândire trebuie să mai învăţăm – toţi.
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• Prea repede ne uităm invidios pe acela, care pentru motive necunoscute de noi,
are mai multă avere decât noi
• Nu suntem noi acei, care spunem - şi dacă numai în şoaptă, că el nu le merită?
• Dar cine stabileşte unitatea de măsură între bogăţie şi strictul necesar?
• Un ţăran cu câteva hectare de pământ are locuieşte într-o comună mică, fără
acces de linia ferată, are alte pretenţii de viaţă, decât un profesor universitar
într-un oraş mare şi cu un trai mai scump, chiar şi atunci când amândoi sunt
copii a lui Dumnezeu
• Oare se pot stabili anumite unităţi de măsură după care ne putem ţine?
• Un exemplu: În sudul Germaniei găseşti o locuinţă pentru închiriat între 400 şi
500 de Euro.
• Numai 30 km mai în sud, în Elveţia plăteşti pentru o locuinţă echivalentă
aproape 2000 de Euro – pe lună!

Perspectiva noastră ajutătoare este Isus Cristos
• Întrebarea rămâne, cum putem trăi în această criză financiară fără să pierdem
credinţa în conducerea lui Dumnezeu în viaţa noastră?
• Unde primim noi o siguranţă şi o orientare stabilă pentru viaţa noastră?

Singura soluţie este, o nouă orientare a vieţii tale!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorităţiile din viaţa ta trebuie schimbate
Dorinţele tale pentru viitorul tău trebuie puse sub Cruce
Corăspund ele cu cele ale Domnului şi Mântuitorului tău?
Un tânăr a venit la un Pastor şi a spus că vrea să devină şi el pastor
Întrebat pentru ce, a răspuns că pastorul umblă numai în cămaşa albă, costum
de culoare închisă şi cu sertar în mână.
Un alt tânăr a vrut şi el să devină pastor – dar numai până în momentul, în care
a citit întrebăriile, care trebuiau răspunse:
Eşti pregătit să trăieşti într-un sat fără apă curgătoare? Fără baie şi fără WC în
casă, şi fără maşină de spălat rufe?
Eşti pregătit să umblii numai în cizme de cauciuc, pentru-că asfalt nu există?
Eşti de acord, ca salarul tău să se compună cu peste jumătate din produse
naturale?
Şi dacă te trimete Dumnezeu într-o altă ţară ca propovăduitor a cuvântului,
poate că nu ai nici atâta?
Aţi ştiut că nici 10 % din pastorii germani au propietate, casă sau apartament?

Noua orientare este: noi suntem trecător în lumea aceasta
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Matei 6:19

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi
unde le sapă şi le fură hoţii.
• Aici nu este vorba de pâinea de toate zilele, ci de comori
• Singura asigurare de viaţă o primim dela Domnul nostru Isus Cristos
Romani 14.17

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire,
pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
• Ca copil a lui Dumnezeu aven o siguranţă şi o garanţie
Matei 28:20

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
• Un lucru care şi David a putut să scrie în Psamii
Psalmii 23:4-5

•
•
•
•
•
•
•

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun
rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângîie. Tu îmi întinzi
masa în faţa protivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu
este plin de dă peste el.
O mai mare siguranţă de viaţă nu poate da nici o societate pe acest glob
Cum a fost cu familia lui Petrică? Ei s-au rugat. Şi ce a ajutat?
Ei probabil nu au simţit nici o schimbare
Dar acuma au crezut că au dreptul la întrebarea: dece nu ajută Dumnezeu?
Dar Dumnezeu pretinde mai mult dela omul pe acest pământ
Dumnezeu pretinde întoarcerea spre El
Şi lucrul aceste se poate numai prin Fiul Său Isus Cristos
Ioan 14:23

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu
el. Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul, pe care-l
auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimes. V-am spus aceste
lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe careL va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va
aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Amin
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