Comunitate care se închină lui Dumnezeu și slujeşte oamenilor!
SERIA DE PREDICI "BALUSTRADE"
Prezentarea nr.3 "Banii Contează" - întrebări pentru discuții în GRUPURI
INTRODUCERE
Balustradele previn devierea vehicolelor în zone de mare risc. Noi avem nevoie de balustrade
personale pentru a preveni devierea în experiențe de viață care ne-ar putea produce daune nouă
înșine sau persoanelor la care ținem foarte mult. În domeniul financiar, este ușor să derapezi în zona
de pericol. Din acest motiv, este absolut important să instalăm balustrade împotriva lăcomiei.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE
1. Ești tu o persoană cheltuitoare sau una care economisește? În ce mod ai beneficiat din partea
acestei tendințe? Care sunt dificultățile create de aceasta?
2. Cât de mult îți place să practici generozitatea față de cei nevoiași? Ce procent din banii pe care îi
câștigi îi dăruiești? În ce mod dorești să-ți schimbi practicarea generozității?
3. În timpul prezentării, pastorul Doru a afirmat: "Poți fi o persoană fără datorii și totuși să fi derapat
în zona periculoasă a vieții financiare". Ești de acord că poți fi un om responsabil din punct de
vedere financiar și cu toate acestea să ai o relație nesănătoasă cu banii? De ce da, sau de ce nu?
4. Citește Matei 6:24. În ce mod slujești banilor, în perioada prezentă? În ce mod crezi că aceasta
afectează relația ta cu Dumnezeu?
5. Sunt prioritățile tale financiare "trăiește, economisește, dăruiește" sau "dăruiește, economisește,
trăiește din ce rămâne"? Explică.
6. Care sunt pașii pe care trebuie să-i faci pentru a instala balustrade ca să previi lăcomia prin
generozitate prioritară? Care este primul lucru pe care îl vei face săptămâna aceasta pentru a
începe această schimbare? Cu ce te-ar putea ajuta acest GRUP?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE
Instalează balustrade pentru a preveni lăcomia. Cea mai bună metodă pentru a preveni lăcomia sau
iresponsabilitatea financiară este să dăruiești, să economisești și să trăiești din ceea ce rămâne... în
această ordine. Stabilește procentul pe care crezi că trebuie să-l dăruiești și investește-l împreună cu
o biserică în care ai încredere că face o diferență în viața ta și a localității. În acest mod te protejezi
împotriva lăcomiei. În acest mod te asiguri că tu stăpânești banii și nu ești stăpânit de ei.
SĂ GÂNDIM SĂNĂTOS
"Dar căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui; și toate acestea vă vor fi adăugate." (Matei
6:33 BTF2015)
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