Rezumatul Studiului 11 - Creştinul şi datoriile financiare
A Obiective pentru a evita:
 Să ceri împrumut. Proverbe 22:7
— Biblia ne spune că cel ce ia cu împrumut cu intenţia de a nu mai restitui este rău
(Psalm 37:21).
— În plus, ne indică faptul că cel care nu urmează sfaturile biblice va intra în datorii
într-atât încât va trebui să ceară cu împrumut (Deuteronomul 28:44).
— Dumnezeu permite ca, ocazional, cel credincios să intre în datorii la un moment
dat (2 Împ. 4:1-7). În acest caz, el trebuie să înapoieze cât mai repede ceea ce a
împrumutat.
 Satisfacţia imediată. Filipeni 3:19
— În prezent, este uşor să obţinem imediat ceea ce dorim cu un mic împrumut.
— Gândeşte-te la pericolul care poate veni cu această atitudine:
(1) Eva dorea să obţină IMEDIAT înţelepciunea (Geneza 3:6).
(2) Esau a dorit să obţină IMEDIAT o farfurie de linte (Geneza 25:29-34).
(3) David a dorit să o aibe IMEDIAT pe Batşeba (2 Samuel 11:2-4).
— Pe de altă parte, Isus – exemplul nostru –, nu a cedat gratificării instantanee în
ciuda celor 40 de zile de post.
B Obiective pentru a reuşi:
 Să ne mulţumim cu ce avem. 1 Timotei 6:6,8; Proverbe 30:8
— Este mult mai important să înveţi a trăi cu mijloacele de care dispui, ajustând
cheltuielile la venituri. Preocuparea noastră de bază nu trebuie să fie satisfacerea
nevoilor noastre, ci căutarea împărăţiei cerurilor (Matei 6:33).
— Cheia pentru a trăi în măsura posibilităţilor noastre constă în a ne face un buget
prin care să comparăm cheltuielile noastre cu veniturile.
— Aminteşte-ţi: nu cheltui ceva, nici nu te angaja la aceasta, dacă nu eşti sigur că
poţi face faţă (Luca 14:27-30).
 Să fugim de datorii. Proverbele 17:18
— Sfatul inspirat spune: evită să te îndatorezi sau să girezi pentru datoriile altora.
— Cel care cere împrumut rămâne la mila celui ce-l împrumută, fie că e vorba de o
entitate financiară sau de un individ.
— Chiar dacă datoria nu este un păcat, poate afecta experienţa noastră spirituală şi
poate avea un impact negativ în finanţarea lucrării lui Dumnezeu.
— Datoriile subminează capacitatea noastră de a da altora, şi ne iau ocaziile de a
primi binecuvântările lui Dumnezeu.
 Să economisim. Proverbele 13:11
— Administratorii economisesc pentru nevoile familiale şi investesc în cer atunci
când administrează resursele lui Dumnezeu (1 Timotei 5:8).
— În bugetul familial trebuie să includem o secţiune aparte pentru economii. Dacă
este nevoie, trebuie să ne refuzăm anumite cheltuieli care nu sunt strict necesare.
— Aminteşte-ţi de priorităţile creştinului, prezentate de Isus (Matei 6:33).
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