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LLIÇÓ 5

Tractar amb el deute

TARDA DE DISSABTE

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana: Deut. 28:1 , 2 , 12 ; Matt. 6:24 ; 1 Joan
2:15 ; Prov. 22:7 ; Prov. 6:1-5 ; Deut. 15:1-5 .

Text de memòria: «El ric domina sobre el pobre, i el que en presta prestat és servent del
que presta» ( Proverbis 22:7 ) .

Una definició de deute és "viure avui amb el que esperes guanyar en el futur". Avui el deute
sembla una forma de vida, però no hauria de ser la norma per als cristians. La Bíblia desanima el
deute. A les Escriptures hi ha almenys 26 referències al deute, i totes són negatives. No diu que
sigui un pecat demanar diners en préstec, però sí que parla de les conseqüències sovint dolentes
de fer-ho. Quan es va plantejar les obligacions financeres, Pau va aconsellar: “Doneu, doncs, a
tots els que els deu: impostos a qui han de pagar impostos, costums a qui costums, por a qui por,
honor a qui honor. No deu res a ningú sinó estimar-vos els uns als altres” ( Rom. 13:7 , 8 , NKJV) .

Per què el deute és un flagell gairebé internacional a tots els nivells: personal, corporatiu i
governamental? Cada societat sempre ha tingut almenys un petit percentatge que estaven
endeutats. Però avui una part molt més gran de la gent està endeutada, i gairebé mai no els
beneficia.

Aquesta setmana analitzarem els motius del deute i com fer-hi front. És possible que no tingueu
deutes, però podeu compartir aquesta valuosa informació amb familiars i amics que se'n poden
beneficiar.

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 4 de febrer.

DIUMENGE ↥        

Els problemes del deute
Llegeix Deuteronomi 28:1 , 2 , 12 . Quin és l'ideal de Déu per als seus fills pel que fa al
deute? Com poden assolir aquest ideal? I tot i que aquest context és molt diferent del
nostre, quins principis podem treure d'aquest context i aplicar-los al nostre ara?

Els estudis demostren que hi ha tres raons principals per les quals les persones es troben en
dificultats financeres. S'enumeren aquí per ordre de major freqüència.

El primer és la ignorància . Moltes persones, fins i tot els educats, són analfabets
econòmicament. Simplement mai van estar exposats als principis bíblics o fins i tot seculars de la
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gestió dels diners. Hi ha esperança, però! Aquesta lliçó proporcionarà un esquema senzill
d'aquests principis i com aplicar-los.

El segon motiu de les dificultats financeres és la cobdícia o l'egoisme. En resposta a la
publicitat i el desig personal, la gent simplement viu més enllà de les seves possibilitats. No estan
disposats a viure, conduir o portar el que realment es poden permetre. Moltes d'aquestes
mateixes persones també senten que són massa pobres per delme. Com a conseqüència, viuen les
seves vides sense la saviesa i la benedicció promeses de Déu (vegeu Mal. 3:10 , 11 ; Mt.
6:33 ) . També hi ha esperança per a aquestes persones, però requereix un canvi de cor i un
esperit de satisfacció.

La tercera raó per la qual les persones es troben en dificultats financeres és la desgràcia
personal . És possible que hagin patit una malaltia greu sense una assegurança mèdica
adequada. Pot ser que hagin estat abandonats per una parella gastadora. Un desastre natural pot
haver esborrat les seves possessions. O potser han nascut i crescut en una pobresa
extrema. També hi ha esperança per a aquesta gent. Encara que el seu camí és més difícil, els
seus problemes es poden superar. El canvi pot venir en el suport dels amics cristians; el consell
i/o l'assistència de consellers piadosos; treball dur juntament amb una bona educació; i la
benedicció i la providència de Déu.

Sigui quin sigui el motiu, encara que sigui culpa d'una persona, el deute es pot
alleujar. Tanmateix, els que tenen deute hauran de fer alguns canvis a les seves vides, les seves
despeses i les seves prioritats financeres.

Llegiu 1 Timoteu 6:6-9 . Què està dient Pau aquí que tots hem de fer cas? Què
signifiquen aquestes paraules per a tu, i de quina manera pots seguir millor el que la
Paraula ens ensenya aquí?

DILLUNS ↥        

Seguint el consell de Déu
Som éssers materials, i vivim en un món material, un món que, de vegades, pot ser molt

atractiu. Hauríeu d'estar fet d'acer i oli sintètic, no de carn i ossos, per no sentir, de vegades,
l'atractiu de les possessions materials i el desig de riquesa. En algun moment o altre, qui no ha
fantasejat amb ser ric o guanyar la loteria?

Tot i que tots ens hi enfrontem, i no hi ha res dolent en si mateix a treballar dur per guanyar-se
la vida o fins i tot ser ric, cap de nosaltres ha de sucumbir a la trampa de fer ídols amb diners,
riquesa i possessions materials. Se'ns promet el poder diví per mantenir-nos fidels al que sabem
que és correcte. Això és important, perquè la temptació per la riquesa i les possessions materials
ha portat a la ruïna de moltes ànimes.

Llegiu Mateu 6:24 i 1 Joan 2:15 . Tot i que s'expressa de manera diferent, quin és el
tema comú que es troba en tots dos?

Malauradament, l'amor del món pot ser tan fort que la gent s'endeutarà per tal, com esperen,
de satisfer aquest amor. (Mai funciona; vegeu Ecles. 4:8 )
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I com que el deute és una de les xarxes de Satanàs que estableix per a les ànimes, té sentit que
Déu vol veure els seus fills lliures de deutes. Ens ha donat consells a través de la Bíblia i el do
profètic que ens portarà a la llibertat financera.

Llegiu el Salm 50:14 , 15 . Amb quina actitud hauria de viure el poble de Déu? Què vol
dir "pagar els teus vots" (NKJV)?

Entrem com a membres de la nostra església amb lloança i acció de gràcies al nostre Déu, que
ens ha creat i redimit. Al punt 9 (de 13) dels nostres vots baptismals, ens van preguntar: "Creu en
l'organització de l'església? És el vostre propòsit adorar Déu i donar suport a l'església mitjançant
els vostres delmes i ofrenes i amb el vostre esforç i influència personals? Com a adventistes del
setè dia, tots vam dir que sí. Així doncs, aquest text ( Ps. 50:14 , 15 ) és una promesa per als qui
ofereixen acció de gràcies a Déu i compleixen fidelment els seus vots.

Què et diuen les teves eleccions sobre el bé que t'afrontes amb l'atractiu del
món? Per què treballar dur per guanyar-se la vida no és necessàriament el mateix
que fer un ídol de riquesa o diners? Com podem aprendre la diferència?

DIMARTS ↥        

Com sortir del deute
Llegeix Proverbis 22:7 . En quin sentit estem sotmesos a l'esclavitud del prestador?

Què es pot fer per fugir d'aquest lamentable fenomen? Si teniu deutes, el següent esquema us
ajudarà a iniciar un procés d'eliminació de deutes. El pla és senzill. Té una premissa i tres graons.

La premissa és un compromís amb Déu per ser fidel en tornar el seu sant delme per accedir a la
seva saviesa i benedicció. Ell té ganes de beneir els qui l'obeeixen.

El primer pas és declarar una moratòria sobre el deute addicional: no hi ha més despeses de
crèdit. Si no prens diners en préstec, no pots endeutar-te. Si no deu més diners en préstec, no
podreu endeutar-vos més.

El segon pas és fer un pacte amb Déu que a partir d'aquest moment, com ell beneeix, pagareu
els vostres deutes el més aviat possible. Quan Déu us beneeix econòmicament, feu servir els
diners per reduir el deute, no per comprar més coses. Aquest pas és probablement el més
important. Quan la majoria de la gent rep diners inesperats, simplement els gasten. No ho
facis; en comptes d'això, apliqueu-lo al vostre pla de reducció del deute.

El tercer pas és la part pràctica. Fes una llista de tots els teus deutes, del més gran al més
petit, en ordre descendent. Per a la majoria de les famílies, la hipoteca de l'habitatge es troba a
la part superior de la llista, i una targeta de crèdit o un deute personal es troba a la part
inferior. Comenceu fent, com a mínim, el pagament mínim de cadascun dels vostres deutes
mensualment. A continuació, doblegueu o augmenteu els vostres pagaments de la manera que
pugueu al deute a la part inferior de la llista. Us sorprendrà amb quina rapidesa podeu eliminar el
deute més petit. A continuació, utilitzeu els diners que estaveu pagant al deute inferior per
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afegir-lo al pagament bàsic del deute següent a mesura que aneu a la llista. A mesura que
elimineu els vostres deutes més petits amb interessos elevats, alliberareu una quantitat
sorprenent de diners per posar en els deutes més alts.

És evident que Déu no ens vol endeutats. Un cop fet el pacte, moltes famílies descobreixen que
Déu les beneeix de maneres inesperades i el deute es redueix més ràpidament del que havien
previst. Seguint aquests tres senzills passos, moltes famílies s'han quedat lliures de deutes. Tu
també pots! En posar Déu en primer lloc, rebràs la seva saviesa i la seva benedicció per gestionar
allò que t'ha confiat.

“Que la vostra conducta sigui sense cobdícia; contenta't amb les coses que
tens. Perquè ell mateix ha dit: "No us deixaré ni us abandonaré". ( Heb . 13:5,
NKJV ) . Com l'aplicació d'aquestes paraules podria ajudar molt a la gent a evitar
endeutar-se?

DIMECRES ↥        

Esquemes de caució i fer-se ric ràpid
La Bíblia és molt clara que Déu no vol que els seus fills es facin responsables de les obligacions

de deute dels altres. Al llibre dels Proverbis, el Senyor ens ha advertit contra la fiança, és a dir,
cosignar o ser garant d'una altra persona.

Llegeix Proverbis 6:1-5 , Proverbis 17:18 i Proverbis 22:26 . Quin és el missatge aquí?

La garantia sol produir-se quan una persona amb mal crèdit demana un préstec a una entitat
creditícia i no compleix els requisits per al préstec. L'oficial de préstecs li dirà a la persona no
qualificada que si aconsegueix que un amic amb bon crèdit cosigni amb ell o ella, aleshores el
banc concedirà el préstec i responsabilitzarà el cosignatari en cas d'incompliment.

De vegades, un company de l'església us vindrà i us demanarà que cosigneu. La teva resposta
hauria de ser: "La Bíblia diu que mai hauria de fer això". Si us plau, entengueu que la Bíblia ens
anima a ajudar els que ho necessiten, però no hem de ser responsables dels seus deutes.

De vegades, els adolescents demanen als pares que cosignin la compra del seu primer cotxe. O
els nens adults més grans demanaran als pares que cosignin un préstec empresarial. S'aplica la
mateixa resposta. Convé ajudar els altres si hi ha una necessitat real, però no es converteixi en
fiador dels deutes dels altres. Els estudis demostren que el 75 per cent dels que s'han cosignat
acaben fent els pagaments!

Llegeix Proverbis 28:20 i 1 Timoteu 6:9 , 10 . Quin és l'avís aquí?

Els esquemes d'enriquir-se ràpidament són una altra trampa financera; gairebé segur que
conduiran a la ruïna financera per a aquells que es veuen atrapats en ells. Quan sona massa bo
per ser veritat, segur que ho és. Molta gent està afectada emocionalment i econòmicament. Una
tragèdia addicional amb aquests plans tortuosos és que, en molts casos, els individus han hagut
de demanar diners prestats per involucrar-s'hi en primer lloc. Moltes vides i famílies han estat
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arruïnades per esquemes d'enriquir-se ràpidament que acaben enriquint només els estafadors que
les idean, a costa dels que cauen en el seu parany. Quan un amic, o fins i tot un ésser estimat,
intenta portar-te a un d'aquests esquemes, corre. No caminar. Corre, tan ràpid com puguis.

DIJOUS ↥        

Límits de termini i punts de préstec
Llegeix Deuteronomi 15:1-5 . Què va requerir el Senyor del seu poble tal com es revela
en aquests versos?

En harmonia amb altres estatuts de set anys ( Èxode 21:2 ; Lev. 25:3 , 4 ) , no només es
regulaven els esclaus o servidors i la terra, sinó també els prestadors. Com que els prestadors no
volien perdonar cap deute, el més temps que podia estar endeutat va ser de set anys. Qualsevol
altra cosa que puguem extreure d'aquests versos, sí que mostren que el Senyor es preocupa per
aquest tipus de qüestions financeres, especialment quan es refereix als companys
israelites. Aquests versos també mostren que el Senyor va reconèixer la realitat del deute, per
molt dolent que fos en general. També ha subratllat que s'ha d'evitar en la mesura del possible.

Avui, en canvi, moltes parts del món disposen de préstecs a 30 i 40 anys per a la compra
d'habitatges. Sembla que una de les raons per les quals les cases costen tant és que hi ha crèdit
disponible per oferir préstecs per comprar-les.

Mentrestant, moltes persones, pares i estudiants es pregunten sobre demanar diners en préstec
per a una educació. Com a regla general, obtenir un títol universitari millorarà la capacitat
d'ingressos d'una persona durant la resta de la seva vida. Algunes persones poden haver de
demanar diners en préstec per pagar la seva educació, però tingueu en compte aquests
factors. L'has de tornar amb interessos. Proveu d'aconseguir totes les ajudes i beques a les quals
podeu optar. Treballa i estalvia tot el que puguis per a l'escola. Feu només cursos que us
condueixin a una feina. Feu que els pares ajudin. En temps bíblics, els pares donaven als seus fills
terres de conreu perquè poguessin guanyar-se la vida. Avui, aquesta "herència" hauria de ser
probablement una educació perquè puguin esdevenir adults independents.

En un món ideal, no hi hauria préstecs ni deutes. Però com que no vivim en un món ideal, pot
haver-hi moments en què cal demanar préstec. Només assegureu-vos que teniu la millor oferta
possible i la millor taxa d'interès disponible. A continuació, demaneu en préstec el mínim que
necessiteu i pagueu-lo el més aviat possible per estalviar en costos d'interessos. En principi, però,
en el grau que sigui humanament possible, hem d'intentar evitar el deute i, seguint els principis
financers bíblics en la nostra vida quotidiana, podem recórrer un llarg camí cap a evitar el deute
innecessari i la terrible pressió que pot suposar per a nosaltres i els nostres famílies.

Si has prestat diners a la gent, com d'honest, just i amable ets en el teu tracte amb
ells? Com ho faries davant Déu quan hagis de respondre per aquests
tractes? (Veure Ecles. 12:14 )

DIVENDRES ↥        
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Reflexions addicionals: el procés de tres passos d'eliminació del deute es troba realment
en una pàgina dels escrits d'Ellen G. White. S'ha afegit èmfasi per destacar els punts.

“ Estiu decidit a no contraure mai un altre deute. Negar-te mil coses en lloc d'endeutar-
te. Aquesta ha estat la maledicció de la teva vida, endeutar-te. Eviteu-ho com ho faríeu amb la
verola.

Fes un pacte solemne amb Déu que, amb la seva benedicció, pagaràs els teus deutes i després
no li deus res a ningú si vius de farinetes i pa. … No vacil·lis, no et desanimis ni tornis
enrere. Nega el teu gust, nega la indulgència de la gana, estalvia els teus cèntims i paga els teus
deutes.

Treure'ls el més ràpid possible . Quan puguis tornar a ser un home lliure, sense deure res a
ningú, hauràs aconseguit una gran victòria". — Consells sobre Stewardship, pàg. 257 .

Si necessiteu ajuda addicional per estar lliure de deutes, proveu aquests punts:

Establir un pressupost . Feu un pressupost senzill mantenint un registre de tots els vostres
ingressos i despeses/compres durant un període de tres mesos. Molts es sorprenen al saber quants
diners gasten en articles innecessaris.

Destrueix les targetes de crèdit. Les targetes de crèdit són una de les principals causes
d'endeutament familiar. Són tan fàcils d'utilitzar i tan difícils de pagar. Si trobeu que no esteu
pagant les targetes en total cada mes, o que les feu servir per comprar articles que d'altra
manera no hauríeu comprat, hauríeu de destruir les vostres targetes de crèdit abans que us
destrueixin a vosaltres o al vostre matrimoni o tots dos.

Iniciar mesures econòmiques. De vegades no som conscients de quant podríem estalviar en les
nostres despeses mensuals només tenint cura d'algunes de les petites coses que
comprem. Ràpidament sumen.

Preguntes de discussió:

1. La quantitat de deute que moltes nacions, així com individus, han assumit sobre
si mateixes és sorprenent. Quina ha estat la teva pròpia experiència amb el
deute i els problemes que el deute ha creat per a tu o per als altres?

2. Què podria fer la vostra església local per ajudar els membres a aprendre a
gestionar el deute o els problemes financers en general?

3. Quines són algunes promeses bíbliques que pots afirmar per ajudar-te a
protegir-te de l'atractiu del món i dels perills financers que ens pot suposar la
cobdícia?
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