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Creştinul şi datoriile financiare

Textul de memorat: „Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi
vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi
nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.” (Romani
13:7,8)

Duminică, 11 martie – Împrumuturile şi cheltuielile

1. Psalmii 37:21; Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă.

Eclesiastul 5:5; Mai bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă, şi să n-o împlineşti.

Deuteronomul 28:44,45; 44. El va fi cel ce-ţi va da cu împrumut, dar tu nu-i vei da cu împrumut. El
va fi capul, iar tu vei fi coada.
45. Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge, până vei fi nimicit,
fiindcă n-ai ascultat de glasul lui Iehova, Dumnezeul tău, ca să respecţi legile şi poruncile pe care ţi
le-a dat.

Luni, 12 martie – Satisfacţia imediată

2. 2 Samuel 11:2-4; 2. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba
pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la
chip.
3. David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: "Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui
Urie, hetitul."
4. Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat
de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.

Geneza 3:6; Tot  aşa şi  „Avraam a crezut  pe Dumnezeu,  şi  credinţa  aceasta  i-a fost  socotită  ca
neprihănire.”

Filipeni 3:19; Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea
lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.

1 Ioan 2:16; Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este
de la Tatăl, ci din lume.

Romani 8:8; Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

Marți, 13 martie – Limitarea la mijloacele personale

3. Matei 6:33; Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi
se vor da pe deasupra.

Luca 14:27-30; 27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
28.  Căci,  cine  dintre  voi,  dacă  vrea  să  zidească  un  turn,  nu  stă  mai  întâi  să-şi  facă  socoteala
cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?
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29. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să
înceapă să râdă de el
30. şi să zică: "Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi."

Miercuri, 14 martie – Evitarea datoriilor

4. Deuteronomul 28:12; Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale
ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri,
dar tu nu vei lua cu împrumut.

Joi, 15 martie – Economisirea şi investirea

5. Proverbele 13:11; Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.

Proverbele 13:18; Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la
mustrare este pus în cinste.

Proverbele 21:5; Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-
ajunge decât la lipsă.

2 Corinteni 4:18; Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.
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