
 عيش حر

 لزمن الحصاد والجوعدخر أ

فََجاَء الَِّذي أََخذَ اْلَخْمَس َوَزنَاٍت َوقَدََّم َخْمَس َوَزنَاٍت أَُخَر قَائاِلً: يَا َسي ِدُ، َخْمَس َوَزنَاٍت 

ا  أَيَُّها اْلعَْبدُ َسلَّْمتَنِي. ُهَوذَا َخْمُس َوَزنَاٍت أَُخُر َربِْحتَُها فَْوقََها. فَقَاَل لَهُ َسي ِدُهُ: نِِعمَّ

اِلُح َواألَِميُن! ُكْنَت أَِمينًا فِي اْلقَِليِل فَأُقِيُمَك َعلَى اْلَكثِيِر. اُدُْخْل إِلَى فََرحِ َسي ِِدَك.  الصَّ

 21 -20: 25متى 

 

 هل إدخار المال للمستقبل ضد اإليمان واإلتكال على هللا؟

  حياة اإلدخارالكتاب المقدس مليء بالقصص الكتابية التي تشجع على 

 الرجل الحكيم هو من يدخر .1
 

 

ْل ُطُرقََها َوُكْن َحِكيًما. الَّتِي لَْيَس لََها قَائِدٌ  اِذَْهْب إِلَى النَّْملَِة أَيَُّها اْلَكْسالَُن. تَأَمَّ

 8 -6: 6أمثال أَْو َعِريٌف أَْو ُمتََسل ٌِط، 

 
 

 الكتاب المقدس يشجع على هذا .2

ُجُل اْلَجاِهُل فَيُتِْلفُهُ. أمثال َكْنٌز ُمْشتًَهى َوَزْيٌت  ا الرَّ  20: 21فِي بَْيِت اْلَحِكيِم، أَمَّ

األف دوالر في حالة الطوارىء ما لم  5من األمريكان ال يستيطعون تغطية  % 68

 يستدينون

 مثال كتابي 

تَقُوُم بَْعدََها ُهَوذَا َسْبُع ِسنِيَن قَاِدَمةٌ ِشبَعًا َعِظيًما فِي ُكل ِ أَْرِض ِمْصَر. ثُمَّ 

بَعِ فِي أَْرِض ِمْصَر َويُتِْلُف اْلُجوُع  َسْبُع ِسنِيَن ُجوًعا، فَيُْنَسى ُكلُّ الش ِ

بَُع فِي األَْرِض ِمْن أَْجِل ذِلَك اْلُجوعِ بَْعدَهُ، ألَنَّهُ  األَْرَض. َوالَ يُْعَرُف الش ِ

ُجالً بَِصيًرا َوَحِكيًما َويَْجعَْلهُ فَاآلَن ِليَْنُظْر ِفْرَعْوُن رَ »يَُكوُن َشِديدًا ِجدًّا، 

ْل نُظَّاًرا َعلَى األَْرِض، َويَأُْخذْ ُخْمَس  َعلَى أَْرِض ِمْصَر. يَْفعَْل فِْرَعْوُن فَيَُوك ِ

بَعِ،   34 -29: 41تكوين َغلَِّة أَْرِض ِمْصَر فِي َسْبعِ ِسنِي الش ِ

 

 ثالثة أشياء مهمة ألبد أن نركز فيها في إدخار المال

 

 إدخار المال هو مهم جدا   .1
 

 1: 11جامعة  اِْرِم ُخْبَزَك َعلَى َوْجِه اْلِميَاِه فَإِنََّك تَِجدُهُ بَْعدَ أَيَّاٍم َكِثيَرةٍ 

 

 إدخار المال هو قرار  .2
 

ْل نُظَّاًرا َعلَى األَْرِض، َويَأُْخذْ ُخْمَس َغلَِّة أَْرِض ِمْصَر  يَْفعَْل فِْرَعْوُن فَيَُوك ِ

بَعِ، نِيَن اْلَجي ِدَةِ اْلقَاِدَمِة، فِي َسْبعِ ِسنِي الش ِ فَيَْجَمعُوَن َجِميَع َطعَاِم هِذِه الس ِ

فَيَُكوُن  َويَْخِزنُوَن قَْمًحا تَْحَت يَِد فِْرَعْوَن َطعَاًما فِي اْلُمدُِن َويَْحفَُظونَهُ.

الَ ْصَر، فَ الطَّعَاُم ذَِخيَرةً ِلألَْرِض ِلَسْبعِ ِسنِي اْلُجوعِ الَّتِي تَُكوُن فِي أَْرِض مِ 

 36 -34: 41تكوين  «.تَْنقَِرُض األَْرُض بِاْلُجوعِ 

 

 ولكل من حولك لعائلتكلك و المال مهم إدخار  .3
 

ا َجاَعْت َجِميُع أَْرِض ِمْصَر َوَصَرَخ الشَّْعُب إِلَى فِْرَعْوَن ألَْجِل اْلُخْبِز،  َولَمَّ

اْذَهبُوا إِلَى يُوُسَف، َوالَِّذي يَقُوُل لَُكُم »قَاَل فِْرَعْوُن ِلُكل ِ اْلِمْصِري ِيَن: 

 55: 41تكوين  «.اْفعَلُوا

 

 معوقات اإلدخار

 ليس سد اإلحتياجاإلصراف و .1

 اإليمان المزيف وليس اإليمان حسب كلمة هللا .2

 اإلستهتار بالوزنات  .3

 عدم وضع خطة مستقبلية .4

 

 ما هو قرارك اآلن؟

 

 


