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Temat 8: Uczciwy sukces
Nie kradnij.
Księga Wyjścia 20,15
I. JAK KRADNIEMY?
1. Oszukując klientów

(Oni chcą) wystawić ziarno na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć
odważniki, przechylić oszukańczo wagę. Am 8,5
2. Okradając pracodawców

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Kol 3,23
3. Opóźniając płatności

Nie będziesz uciskał swego bliźniego… Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez
noc do rana zapłaty najemnika. 3 Moj 19,13
4. Przez nie oddawanie pożyczek

Bezbożny pożycza i nie oddaje… Ps 37,21
5. Przez oszukiwanie państwa

Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie
strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu
cło, cło… Rzym 13,6-7
6. Przez okradanie Boga

Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie:
W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Mal 3,8
II. DLACZEGO POWINIENEM BYĆ UCZCIWYM?
1. Bo jestem obserwowany

Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki. Nie ma
ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy. Hiob 34,21-22
Sprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.
Przyp 20,7
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2. Bo ZBIORĘ to, co POSIAŁEM

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to
i żąć będzie. Gal 6,7
Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył.
Przyp 15,27

Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym, ugania się za marnością i wpada w
sidła śmierci. Przyp 21,6
3. Bo zniszczę mój PLON

Skarby zdobyte bezprawnie nic nie pomogą, lecz sprawiedliwość ratuje od
śmierci. Przyp 10,2
Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem
i głupcem. Przyp 19,1
4. Bo Bóg NAGRODZI moją uczciwość

Człowiek (uczciwy) spolegliwy ma obfite błogosławieństwo; kto chce się szybko
wzbogacić, nie ujdzie kary. Przyp 28,20
Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny,
wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Mat 25,21
III. KROKI PROWADZĄCE DO UCZCIWOŚCI I UCZCIWEGO STYLU ŻYCIA
1. Zwróć, jeśli to możliwe, TO CO INNYM JESTEŚ winien

Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję
ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać
w czwórnasób. Łuk 19,8
2. Oddawaj Bogu całą DZIESIĘCINĘ

Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie!... Przynieście całą
dziesięcinę do spichlerza… a Ja wam otworzę okna niebieskie i wyleję na was
błogosławieństwa ponad miarę. Mal 3,8,9-10
3. Zarabiaj na życie UCZCIWIE

Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk
zdobywa dobra… Ef 4,28
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