A Nasz priorytet. Łukasz 14:26-33
❖ Kiedy bogactwa i majątek stają się ważniejsze od naszej relacji z Bogiem, poddajemy się
materializmowi.
❖ Jeśli pragnienia tego świata zwracają naszą uwagę, to budujemy „wieżę” naszego życia na
niewłaściwym fundamencie.
B Nasze pragnienia.
❖ Pożądliwość ciała [Ambicja]. Łukasz 12:15-21
— Bóg daje nam błogosławieństwa materialne, siłę do ich zdobycia i sposobność do ich
właściwego spożytkowania.
— Niemniej jednak, pragnienie posiadania rzeczy, może stać się ważniejsze od
najważniejszego: naszego życia wiecznego.
— Bóg daje nam materialne błogosławieństwa, którymi jesteśmy zdolni zarządzać, i mówi
nam: „niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim” (5Mojż.
8:14).
❖ Pożądliwość oczu [Chciwość]. Mateusz 6:22-24
— Reklama ukazuje obrazy - w większości nierealne - które namawiają nas do nabycia
rzeczy, których faktycznie nie potrzebujemy.
— Chciwość rośnie w nas, kiedy chcemy rzeczy, na które patrzymy. „Zasługujesz na to”,
„zafunduj sobie”, „jeśli to kupię, mogę mieć wymarzonego chłopca/dziewczynę”
— To wszystko jest wymysłem. Jeśli dopuścimy chciwość do naszego serca, może się ona
stać fałszywą religią. Nie satysfakcjonuje ona duszy, ale naszą „grzeszną naturę”
(Galacjan 5:16).
— Dlatego Jezus zachęcał, aby nasze oczy były czyste.
❖ Próżność życia [Narcyzm]. Rzymian 12:3
— Co wspólnego mają: Lucyfer (Ez. 28:17; Iz. 14:14), Nebukadnesar (Dan. 4:30) i faryzeusze
(Łukasz 18:11-12)? Byli narcystyczni. To znaczy, że mieli wydumaną opinię na swój
temat.
— Ten problem zwykle odnosi się do miłości do pieniędzy (1Tym. 6:10). Bez Jezusa, ludzie
bogaci - i ci, którzy chcą takimi zostać - mogą stać się aroganccy, chełpliwi i samolubni
(Marek 10:25).
C Nasza tożsamość. Mateusz 6:24
❖ Jaka jest nasza tożsamość? Jesteśmy sługami materializmu, czy sługami Boga?
❖ Służba i materializm zajmują wszystkie dziedziny naszego życia. Nasza tożsamość zależy od
tego co wybierzemy. Możemy być albo niewolnikami albo służącymi tego, co Bóg nam daje.
❖ Bóg daje nam materialne błogosławieństwo po to, aby się nim cieszyć i rozwijać nasz
charakter. Kiedy używamy materialnych rzeczy aby oddać Bogu cześć i pomóc tym, których
On stworzył, jesteśmy błogosławieni. Jeśli stajemy się materialistami, tracimy to
błogosławieństwo.
❖ Uwielbiamy naszego Niebiańskiego Ojca kiedy cieszymy się z rzeczy wokół nas, bo Bóg dał je
dla nas.

