Ce este ISPRĂVNICIA?
Răspunsuri posibile: - Dărnicia banilor mei? O zeciuială oferită constant bisericii?
Comentează aceste răspunsuri__________________________________________________
Biblia vorbește despre ISPRAVNICI și nu se oprește la unul sau două aspecte ale vieții, ci la totalitatea ei
– vezi 1 Corinteni 4:7 : ce zici? Așa-i? ________________________________
Astfel, noi suntem ISPRAVNICI ai:









banilor : Hagai 2:8
timpului : Exod 34:21
tuturor circumstanțelor din viața noastră: 1 Cronici 29:11-12
bunurilor materiale pe care le avem
relațiilor pe care le avem (de ex. Copiii nostri : Prov 22:6)
moștenirii noastre spirituale : Gen 45:4-8; 50:19-20; Romani 8:28
talentelor (abilităților) noastre: Gen 39:2-3; Exod 36:1
energiei vieții noastre : Romani 14:7-8

Tot ce avem, tot ce suntem este ceea ce ne-a împrumutat Dumnezeu pentru câtva timp.Ce părere ai de
această expresie a împrumutat?____________________________________________________
El investește în viețile noastre și așteaptă ca noi:
 să recunoaștem că toate sunt de la EL
 să le administrăm pentru gloria LUI
Cum ți se pare? E adevărat? Dece?_______________________________________________
DEFINIȚIE: ISPRĂVNICIA = administrarea, în ascultare de Dumnezeu, a vieții și a tuturor resurselor ei, sub
călăuzirea Duhului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu și pentru propășirea Împărăției LUI.
1 Corinteni 4:2 – încolo, ce se cere de la ISPRAVNICI este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul
încredințat lui.
Gândește-te la modalități de a fi credincios în toate aspectele vieții expuse anterior (banii, timpul,
circumstanțele...)?
________________________________________________________________________________
Citește Luca 16:1-2 versus 2 Corinteni 5:9-10. Discută cele două idei și scrie un rezumat al fiecăreia
_______________________________________________________________________________
Citește Luca 16:10. Gândiți-vă la exemple de credincioșie în lucruri mici versus lucruri mari.
_______________________________________________________________________________
Citește Matei 25:21. Gândiți-vă la cele două aspecte ale credincioșiei: în puține lucruri versus peste multe
lucruri ______________________________________________________________________
Rugați-vă unul pentru celălalt ca Dumnezeu să deschidă tot mai mult capacitățile voastre de ispravnici
dumnezeiești. Scrie ce ai învățat despre această specie (ispravnicul dumnezeiesc) în studiul de
azi____________________________________________________________________________
........................................................................................................................................va urma............

