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În scris, bisericii din Corint, apostolul Pavel îi împ?rt??e?te percep?ia c? râvna lor pentru Dumnezeu scade. Unele
dintre obiectivele lor se schimb?, se îndep?rteaz? de ceea ce ar fi trebuit s? fie ?i motiva?ia lor nu mai este clar?,
a?a c? le trimite o puternic? scrisoare de corectare.
„O, iat?-v? s?tui! Iat?-v? ajun?i boga?i! ... Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi, în?elep?i în Hristos! Noi, slabi; voi,
tari! Voi, pu?i în cinste; noi, dispre?ui?i! Pân? în clipa aceasta suferim de foame ?i de sete, suntem goi, chinui?i,
umbl?m din loc în loc, ne ostenim ?i lucr?m cu mâinile noastre; când suntem oc?râ?i, binecuvânt?m; când suntem
prigoni?i, r?bd?m; când suntem vorbi?i de r?u, ne rug?m. Pân? în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia,
ca lep?d?tura tuturor. Nu v? scriu aceste lucruri ca s? v? fac ru?ine; ci ca s? v? sf?tuiesc ca pe ni?te copii preaiubi?i
ai mei.” (1 Corinteni 4:8, 10-14)
Cercet?torii Scripturii ne spun c? Biserica din Corint a fost, probabil, una dintre cele mai bogate din toate bisericile
Noului Testament. Loca?ia lor le-a oferit multe oportunit??i pentru bog??ia din industria naval?. Pavel sublinia faptul
c? ei p?reau a fi prea asem?n?tori celor din societatea din jurul lor; în timp ce aveau toate aceste lucruri mari care
le erau de folos, ceva lipsea. Chiar ?i cu succesul lor din afar?, în interior ceva era gre?it.
Ce se întâmpla în aceast? biseric?? Pavel nu îi mustra pentru c? erau prosperi ?i nu sugera c? fiind s?raci ar fi fost
oarecum superiori. Nu! El a subliniat c? motiva?ia lor era gre?it?. Ei încercau s?-?i împlineasc? dorin?ele inimilor cu
lucrurile din aceast? lume, mai degrab? decât s?-L caute mai întâi pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei c?utau
dragostea într-un loc gre?it. ?i din acest motiv, via?a lor nu avea impact pentru împ?r??ia Lui. De asemenea, ast?zi,
trebuie s? fim aten?i s? nu ne l?s?m distra?i de c?ut?rile care ne îndep?rteaz? de la o viziune clar? a lui Isus!
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