DUMNEZEU, CREȘTINUL ȘI BANII
2. Providența lui Dumnezeu

Vă invităm la formarea unei gândiri biblice referitoare la administrarea
bunurilor și banilor, dezvoltarea unor deprinderi sănătoase de administrare și la
depășirea barierelor care ar putea sta în calea acestor deziderate.
Dacă vom da socoteală în fața lui Dumnezeu de maniera în care am
administrat tot ce ne-a oferit El, care sunt lucrurile pe care trebuie să le știm și să
le practicăm pentru a ne dovedi buni administratori ai bunurilor încredințate.
Verset de memorat
De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi
mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.
Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât
îmbrăcămintea? (Matei 6:25)

Principiul cheie
Dumnezeu poartă de grijă tuturor ființelor pe care Le-a creat. El este sursa
tuturor lucrurilor de care avem nevoie.
1.

Modelul paradigmatic al Scripturilor VT cu privire la posesiuni și etică

2. Ilustrația purtării de grijă a lui Dumnezeu din VT
a. 1 Regi 17, Văduva și Ilie
3. Afirmații explicite ale lui Isus și ale scriitorilor NT privind purtarea de grijă a
lui Dumnezeu.

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis:
„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini
de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face
omul?” (Evrei 13:5-6)

Care este reacția mea la afirmația că Dumnezeu ne poartă de grijă?

În ce fel și în ce domenii experimentez îngrijirea lui Dumnezeu pentru viața mea?

În ce domenii nu am experimentat purtarea de grijă a lui Dumnezeu? De ce cred
că aici nu se observă purtarea de grijă a lui Dumnezeu?

Care este versetul sau textul biblic care exprimă cel mai bine purtarea de grijă a lui
Dumnezeu pentru viața ta? Memorează-l.

