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FOKUS: Posuđivanje i život na dug nije način života koji je Bog zamislio za svoju djecu. Biblija nam
ukazuje na mnoge razloge zbog kojih ne bismo trebali posuđivati.
ČITANJE:
„A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupîm gdje nisam vijao!
Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’’Uzmite
stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. „ (Mt 25,26-28).
„Svaki vjernik je upravitelj Božjih resursa. Bog nam je povjerio vrijeme, novac i stvari. Mi trebamo pokazati veliku mudrost i brigu u njihovom korištenju jer ćemo jednog dana morati dati račun Bogu o tome
kako smo ih investirali.“
OSTALI STIHOVI:
1 Kor 3,13; Mt 25,14-28; Mt 25,21; Fil 4,19; Mt 6,31-33; Mt 7,7; Izr 11,10; Mt 6,24; 1 Tim 6,10; PnZ
28,12; PnZ 28;43-44; Mal 3,11; Mt 6,34; Jk 4,13-17
RAZGOVOR:
1. Kako dug narušava upravljanje?
2. Kako dug nanosi štetu Božjem ugledu?
3. Kako je dug povezan s Božjim sudom?
4. Kako je dug povezan sa zlom samouvjerenošću?
PRIMJENA:
1. Pokaži brigu i mudrost u korištenju i trošenju resursa koje ti je Bog povjerio.
2. Stavi svoje uzdanje u Boga da će on providjeti za sve svoje potrebe kako bi Bog bio proslavljen.
3. Drži svoje oči na Bogu, ne na zajmodavcu kao na izvoru financija.
4. Živi dan za danom ne umišljajući si da ti je sutra zajamčeno i da ćeš moći vratiti dugove koje si stvorio.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da vjere kako bi se pouzdao u njega u financijski teškim situacijama i ne bi posezao za
zajmovima kao rješenju.
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