
 عيش حر

 حرية من محبة المال

 

الَ أُْهِملَُك »بَِما ِعْندَُكْم، ألَنَّهُ قَاَل: ِلتَُكْن ِسيَرتُُكْم َخاِليَةً ِمْن َمَحبَِّة اْلَماِل. ُكونُوا ُمْكتَِفينَ 

 5: 13عبرانيين  «َوالَ أَتُْرُككَ 

قَْوٌم َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، َوَطَعنُوا  اْبتَغَاهُ ألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْصٌل ِلُكل ِ الشُُّروِر، الَِّذي إِِذ 

 10: 6تيموثاوس  1 .أَْنفَُسُهْم بِأَْوَجاعٍ َكِثيَرةٍ 

 

 محبة المال عالمة واضحة من صور األيام األخيرة

ِميَن،  ألَنَّ النَّاَس يَُكونُوَن ُمِحب ِيَن ألَْنفُِسِهْم، ُمِحب ِيَن ِلْلَماِل، فِيَن، ُمتَعَظ ِ ُمْستَْكبِِريَن، ُمَجد ِ

 2: 3تيموثاوس  2َغْيَر َشاِكِريَن، دَنِِسيَن،  َغْيَر َطائِِعيَن ِلَواِلِديِهْم،

 اليوم سنتكلم عن األمور المادية الخاصة بك وليست ما يخص الكنيسة 

 

 لماذا الحديث عن األمور المادية مهم

 جزء كتابي يتكلم عن المال والثروة والدين  800هناك أكثر من  .1

يسوع تحدث عن المال كثيراً وفي الحقيقة تحدث عن المال أكثر من أي  .2

 شيء آخر

 ألن أكثر المشاكل العائلية نتيجة سوء ترتيب أمورنا المادية  .3

 

 نا مع المالاكلمش

 

الً َويَْحِسُب النَّفَقَةَ، َهْل ِعْندَهُ َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو يُِريدُ أَْن يَْبنَِي  بُْرًجا الَ يَْجِلُس أَوَّ

 28: 14َما يَْلَزُم ِلَكَماِلِه؟ لوقا 

 

المشكلة الكبرى عند معظم العائالت ليس الفقر المادي ولكن كيف يرتبون 

 أموالهم

المشكلة الثانية التي يدير أمورنا المادية ليست كلمة هللا ولكن األمثال 

 ة الشعبي

 

 المادية بحسب كالم هللا ير أموركنسقط فيها عندما ال ندأشياء 

 

 تكون عبداً    .1

 

 7: 22أمثال  .اَْلغَنِيُّ يَتََسلَُّط َعلَى اْلفَِقيِر، َواْلُمْقتَِرُض َعْبدٌ ِلْلُمْقِرِض 

 

 تسقط في فخاً  .2

ا الَِّذيَن يُِريدُوَن أَْن يَُكونُوا أَْغنِيَاَء، فَيَْسقُُطوَن فِي       ٍ َوَشَهَواٍت َكِثيَرةٍ  َوأَمَّ    تَْجِربٍَة َوفَخ 

قُ غَ  ةٍ، تُغَر ِ  9: 6تيموثاوس  1 .النَّاَس فِي اْلعََطِب َواْلَهالَكِ  بِيٍَّة َوُمِضرَّ

 تسلب هللا .3

 

َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلعُُشوِر  أَيَْسلُُب اإِلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَُّكْم َسلَْبتُُموِني. فَقُْلتُْم: بِمَ 

 8: 3مالخي  .َوالتَّْقِدَمةِ 

 

 نسقط في إمتحان محبتنا هلل .4

ا أَْن يُْبِغضَ  اْلَواِحدَ َويُِحبَّ اآلَخَر، أَْو ياُلَِزَم  الَ يَْقِدُر أََحدٌ أَْن يَْخِدَم َسي ِدَْيِن، ألَنَّهُ إِمَّ

 24: 6متى  .الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْخِدُموا هللاَ َواْلَمالَ  .اْلَواِحدَ َويَْحتَِقَر اآلَخرَ 

 

 كيف تدير أمورك المادية

 

 تنظر لها كبركة من هللا  .1

 تعطي هلل حقه .2

 تضع قائمة بأولوياتك .3

 أنفق على ما تحتاج ال على ما تريد .4


