Dzień 5_ Czwartek, 11 stycznia 2018

MOJE SERCE I SPRAWY
MATERIALNE

5.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą
i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie
podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie
i serce twoje. Ew. Mateusza. 6:19-21
Co się stanie ze skarbem jeśli zostanie ulokowany w niebie, a co jeśli
na ziemi?
Co się stanie z twoim sercem w zależności od tego gdzie ulokujesz
swój skarb?
W jaki sposób można gromadzić sobie skarb w niebie, czy taki skarb
gromadzisz?

Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że
bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam
wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do Królestwa Bożego…. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu:
Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć
będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy
poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na
tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie
sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy
albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę
dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.
A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
Ew. Mateusza 19:23-24, i 27-30
Dlaczego bogactwo jest tak wielką przeszkodą w osiągnięciu Królestwa
Bożego?
Co będziesz miał „ za to, że poszedłeś/poszłaś za Jezusem”?

Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem
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córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym,
aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę
Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował
bowiem oczy na zapłatę. List do Hebrajczyków 11:24-26
Dlaczego dla Mojżesza „hańba Chrystusowa”
bogactwem niż skarby Egiptu?
Czy potrafisz skierować swoje oczy na zapłatę?

była

większym

Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie
pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam
ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili,
bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,
gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby
dostąpić żywota prawdziwego. 1 List do Tymoteusza 6:17-19
Jaka jest przestroga dla bogaczy tego świata?
W jaki sposób ty możesz się prawdziwie wzbogacić?

Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem
ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej
potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest
Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia
mojego Boga. Księga Przypowieści 30:8-9
Jakie są niebezpieczeństwa związane z byciem ubogim i byciem
bogatym?
Które z tych niebezpieczeństw jest większym zagrożeniem dla ciebie?
Modlitwa:
Oddaj chwałę Bogu, za to, że wszystko do Niego należy, a On troszczy
się o Ciebie.
Proś Boga:
- o wierność i mądrość w zarządzaniu swoimi majętnościami
- by dobra materialne nie odwracały twojej uwagi od Niego
- by stworzył w Tobie hojne serce
Całkowicie powierz Bogu swoje troski i zmartwienia materialne:
(finanse, pracę itp.)
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