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FOKUS: Kada je riječ o davanjima, bilo financijskim ili bilo kakvim drugim, moramo znati da Bog prije
svega želi da imamo ispravno srce jer iz njega proizlazi svaka darežljivost.
UVOD: Srce, u biblijskom kontekstu je često korišteno kao metafora za našu volju. To je mjesto gdje
donosimo naše odluke da ćemo činiti ono što Bog želi da činimo. Jedino ako se u srcu složimo, možemo
razumijeti što Bog govori o financijama.
ČITANJE:
„Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.
Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. (Evanđelje po Mateju 6,19-21)
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
1 Kr 10,14-16; 1 Kr 10,18-20; 1 Kr 3,13; 1 Kr 10,23; 1 Kr 10,22-27; 1 Kr 11,1-4; Pnz 17,16-19; 1 Kr
14,25-27; Izr 23,5; Mt 6,20; Mt 6,22-23; Mt 6,24; 2 Kor 8,1-4; 2 Kor 8,9; 2 Kor 9,7; Mt 6,1-4; 2 Kor 8,1
RAZGOVOR:
1. Kakvo srce je imao kralj Salomon?
2. Zašto Salomonu nije nikada bilo dovoljno bogatstva?
3. Što Isus govori o srcu i skupljanju blaga?
4. Kakvo je to blago na nebu koje možemo skupljati?
5. Kakvo srce su imali vjernici makedonskih crkava?
PRIMJENA:
Razmisli o tome koliko si darežljiv/a: ne samo u financijskom smislu, već i u davanju prednosti drugima,
davanju svog vremena, služenju i blagoslivljanju drugih. Potrudi se da u svom svakodnevnom životu
odražavaš darežljivost u svakoj prigodi i u svakom području života.
MOLITVA:
Traži Boga da ti kroz svakodnevne situacije pokaže kako možeš biti darežljiv/a. Moli ga da usmjeri tvoje
pogled i tvoje srce prema gore, odnosno prema skupljanju blaga na nebu ne na zemlji.

