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FOKUS: Život u dugu smanjuje našu sposobnost uspješnog pregovaranja te je u suprotnosti koje nam
daje Biblija. Nigdje u Bibliji za velike pothvate, kao što su gradnja Šatora sastanka ili Hrama, Božji narod
nije ulazio u dugove. Također, život na dug razotkriva duh ponosa, a ponos je grijeh kojeg Bog brzo
osuđuje.
ČITANJE:
„S kraljevstvom je nebeskim kao s blagom što sakriveno leži u polju. Kad ga netko pronađe, sakrije ga te,
pun radosti, ode da proda sve što ima i kupi ono polje.“ Evanđelje po Mateju 13,44
„Većina crkva koje se danas grade, grade se posuđenim novcem. To je strašno loše svjedočanstvo svijetu
o veličini našeg Boga. Kada se gradi svetište, proces gradnje je važniji od samog proizvoda. Ljudi moraju
vidjeti nadnaravnu Božju ruku u proviđanju novca za nj.“
OSTALI STIHOVI:
2 Ljet 2; Izl 35,21; 2 Ljet 24,8-14; Izr 28,22; Mt 6,22-23; Izr 23,6-8; Izr 28,19-20; Iza 14;13-14; Post 3,5;
Mk 10,17-22
RAZGOVOR:
1. Kako nas dug sprečava da uspješno pregovaramo?
2. Kako su primjeri velikih gradnji i pohvata na koje nailazimo u Bibliji u suprotnosti s uzimanjem kredita i
ulaskom u dugove?
3. Što možemo naučiti iz primjera Georgea Mullera?
4. Kako je dugovanje povezano sa zavišću?
5. Kako je život u dugovima povezan s ponosnim i neovisnim duhom?
PRIMJENA:
1. Uči iz biblijskih primjera Božje providnosti prije nego što uđeš u dug kako bi izgradio kuću ili
poduzeo neki veliki pothvat.
2. Stavi svoje pouzdanje u Boga i vjeruj da će on providjeti i za velike stvari u tvojem životu.
3. Ne budi zavidan drugima.
4. Podloži se Bogu i predaj njemu svoj grijeh ponosa i neovisnosti.
MOLITVA:
Pokaj se za grijeh neovisnosti i zavisti. Traži Boga da providi za tvoje potrebe, čak ako su one i velike kako
bi se on proslavio.

Kneza Branimira 29. 10000 Zagreb Hrvatska
Tel: 01/6443.330 | Fax: 01/6443.331
www.cce.hr | Copyright© CCE2013

