A Ewangelia dobrobytu. 2 Koryntian 8:2-4
❖ „Ewangelia dobrobytu” mówi: „Idź za Bogiem, a On uczyni cię bogatym ziemskimi
dobrami”. Motywacja ta jest bardzo odmienna od tej, którą widzimy u Koryntian czy
biednej wdowy (Marek 12: 41-44).
❖ Bóg może spuścić na nas deszcz materialnych błogosławieństw, ale On tego nie zrobi w
odpowiedzi na to, co mu dajemy.
❖ Bóg kocha radosnego dawcę, a nie dawcę, który oczekuje czegoś w zamian (2 Koryntian
9: 7).
B Trzy etapy chciwości (Jakub 1:15):
❖ Widzę („pożądliwość”). 2 Koryntian 4:18
— Żona Potyfara zapałała żądzą, kiedy „obróciła… oczy swoje na Józefa” (1Mojż 39, 7
BG). Naszą pierwszą obroną jest odwrócenie wzroku od rzeczy, które moglibyśmy
pożądać.
— W przypowieści o siewcy, Jezus wyjaśnił, że ziarna rzucone między ciernie były
zaduszone, ponieważ „umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i
plonu nie wydaje” (Mateusz 13:22).
— Biedni martwią się, ponieważ im nie wystarcza. Bogaci martwią się, bo chcą więcej.
❖ Chcę („poczęcie”) I Mojżeszowa 3:6
— Materializm stwarza nowe potrzeby i zapewnia środki do ich zaspokojenia.
— To zadziałało w Edenie. Innym przykładem jest Ahab; zobaczył winnicę u swojego
sąsiada i zapragnął jej. Następnie uczynił takie zamieszanie, że w końcu osiągnął swój
cel (1 Królewska 21).
— Jak możemy walczyć z materializmem, który nadyma nasze samolubstwo i sprzyja
chciwości?
❖ biorę („dojrzałość”). Mateusz 26:14-15
— Kiedy chciwość mieszka w naszych sercach, nieustannie szukamy drogi aby dostać to
czego chcemy.
— To przydarzyło się Ewie, Achabowi i Judaszowi. Jest to również korzeniem wszelkich
wojen, między narodami i plemionami oraz przyczyną ruiny rodzin i ludzi.
— Ważne jest abyśmy umieli rozpoznać moment, kiedy pozwoliliśmy chciwości wejść do
naszych serc. Jeżeli uda nam się to zrobić, będziemy mogli odwrócić się od naszych
grzechów na czas, unikając w ten sposób strasznych konsekwencji chciwości „w
akcji”.
C Kontrolowanie chciwości. 2 Piotra 1:5-6
❖ Studiowanie Biblii, modlitwa i chrześcijańskie świadczenie mogą zbudować obronę
przeciwko naturalnym skłonnościom takim jak chciwość. Zadowolenie i szczodrość to
narzędzia, które także walczą przeciwko chciwości.
❖ Piotr zachęca nas do samokontroli. Musimy oddać wszystkie nasze myśli, pasje i całą
naszą energię pod Bożą kontrolę.
❖ Zwycięstwo nad grzechem to Boża praca w nas. To dlatego musimy podjąć decyzję, która
pozwoli Bogu kontrolować nasze życie, a wtedy Bóg zamieni naszą chciwość w
zadowolenie.

