ŽIVOT BEZ DUGA – BOŽJI PUT PREMA BOGATSTVU 3
Mario Dučić
17. ožujka 2013.

FOKUS: Život u dugu može uvelike utjecati na naš duhovni život u zajednici vjernika jer nas sprečava da
budemo darežljivi i da iskusimo povezanost s braćom i sestrama. Posuđivanja također sprečava našu
kreativnost.
ČITANJE:
„Neka vaš suvišak priteče u pomoć njihovoj oskudici, da bi i njihov suvišak pritekao u pomoć vašoj oskudici, kako bi zavladala jednakost, prema onome što stoji pisano: Tko je mnogo skupio nije mu preteklo,a
tko je malo skupi,o nije mu nedostajalo.“ (2 Kor 8,14-15).
Nijedan dio Tijela ne bi trebao misliti ili reći da ne treba sve ostale dijelove Tijela. Ustvari, Bog uskraćuje
različite potrebe jednom dijelu Tijela i daje obilje drugom dijelu Tijela tako da se oni mogu povezati
zajedno u ljubavi.
OSTALI STIHOVI:
Fil 2,21; Rim 12;13; Gal 6,10; 2 Kor 9,8; Lk 6,38; Lk9,23; Fil 4,12; Fil 3,8; Lk 12,15; 1 Tim 6,9: 1 Tim
6,17-18; Izl 16,16-17; Izr 8,12; PnZ 8,18
RAZGOVOR:
1. Kako dug blokira darežljivost?
2. Kako je dug povezan s nedostatkom samoodricanja?
3. Kako dug sprječava povezivanje vjernika?
4. Kako dug otkriva nedostatak kreativnosti?
PRIMJENA:
1. Odluči se biti darežljiv i vjeruj Bogu da će te blagosloviti prema principu sjetve i žetve.
2. Odrekni se kupovine stvari koje ti nisu nužne za život kako ne bi zbog svojih želja i apetita upao u još
dublje dugove.
3. Shvati da je skupljanje bogatstva na vlastitu štetu te kako te Bog stavio u zajednicu kako bi mogao
blagosloviti druge i kako bi bio blagoslovljen u vremenima potrebe.
4. Budi kreativan i pronalazi načine da bolje iskoristiš dane resurse.
MOLITVA:
Pokaj se ako si se našao u dugovima jer si htio zadovoljiti svoje želje i prohtjeve. Traži Boga mudrost da
možeš dobro upravljati danim resursima i pronalaziti načine da uštediš, izvučeš se iz dugova i budeš
darežljiv.
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