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UWIELBIENIE BOGA PRZEZ
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

3.

Rozważanie na dzisiejszy dzień wymaga pokory i uznania Boga jako
Pana wszystkiego, co często nie jest łatwe. Na pewno stykamy się
z tym, kiedy czytamy Psalm 24,1 gdzie jest napisane „Pańska jest
ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.” Zdajemy
sobie wtedy sprawę, że my jako mieszkańcy Ziemi, nie należymy do
siebie samych. Czymś zupełnie innym jest uznanie Boga jako stwórcy
wszystkiego, a zupełnie innym uznanie Go za właściciela nas samych
i wszystkiego co posiadamy. Nawet wtedy, kiedy posiadamy pisemny
dokument na to, że coś należy do nas, to w rzeczywistości on wciąż
należy do Boga. Nie ma znaczenia czy to samochód, ziemia, czy coś
tak nam bliskiego jak pieniądze.
Zanim przejdziesz do fragmentu z Biblii, zastanów się czy w tej chwili
jesteś całkowicie zadowolony z tego co masz?

Przeczytaj fragment: List do Filipian 4,10-23
Za co Paweł był szczególnie wdzięczny wierzącym z Filippi?
W jaki sposób Filipianie wyrażali swoje zadowolenie z tego, co mieli?
(w. 15-16)
Dlaczego chrześcijanie mogą cieszyć się bez względu na okoliczności?
Dlaczego ofiarność i dzielenie się z innymi powinny być ważnym
elementem życia chrześcijanina?
Uwielbienie Boga powinno odbywać się w każdej sferze naszego
życia, czyli również w tym, jak zarządzamy pieniędzmi i jak korzystamy
z dóbr materialnych, które posiadamy. Jezus mówi dosadnie, że
możemy, albo żyć dla Niego, albo dla pieniędzy, nie ma nic pośrodku.
Ew. Mateusza 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo
jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego
trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć
i mamonie.

Do przemyślenia:

Co powinno charakteryzować człowieka, który cieszy się tym co
posiada?
Zastanów się czy w ostatnich miesiącach były jakieś sfery twojego
życia, w których nie chcesz przyznać, że Bóg jest ich właścicielem?
Jeśli ofiarność polega na zaspokajaniu potrzeb innych oraz jest aktem
uwielbienia Boga, to w jaki sposób w najbliższych tygodniach możesz
okazać swoją cześć Bogu i pomóc innym?

Zadanie praktyczne:

PRZEANALIZUJ swój domowy budżet - czy dobrze zarządzasz tym,
co zostało ci powierzone? Jeśli nigdy tego nie robiłeś, ZAREZERWUJ
w nim środki na miesięczną dziesięcinę. POSZUKAJ i WYBIERZ
jedną lub więcej organizacji (nie zapomnij o swoim kościele!), które
docierają z pomocą do osób, których dobro Bóg kładzie Ci na sercu.
Do przeczytania dodatkowo:
Ew. Mateusza 26,14-30; 1 List Jana 2,15-17; Ks. Przypowieści 23,4-5.

