
 عيش حر

 هللا يملك الكل

 

بَّ إِلَهَك ألَْجِل األَْرِض اْلَجي ِدَةِ الَّتِي أَْعَطاَك. اِْحتَِرْز ِمْن أَْن  ََسى تَنْ فََمتَى أََكْلَت َوَشِبْعَت تُبَاِرُك الرَّ

بَّ إِلَهَك َوالَ تَْحفََظ َوَصايَاهُ َوأَْحَكاَمهُ َوفََرائَِضهُ الَّتِي أَنَا أُوِصيَك بَِها ِلئاَلَّ إِذَا أََكْلَت  اْليَْوَم. الرَّ

ةُ َوالذََّهُب، وَ  َكثَُر َوَشبِْعَت َوَبنَْيَت بُيُوتًا َجي ِدَةً َوَسَكْنَت،َوَكثَُرْت بَقَُرَك َوَغَنُمَك، َوَكثَُرْت لََك اْلِفضَّ

بَّ إِلَهَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَ    ْرِض ِمْصَر ِمْن بَْيِت اْلعُبُوِديَِّة،ُكلُّ َما لََك،يَْرتَِفُع قَْلبَُك َوتَْنََسى الرَّ

 14 -8: 8سفر التثنية 

 

 هللا هو المالك  .1

ِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمَْسُكونَةُ، َوُكلُّ الَسَّاِكنِيَن فِيَها. ب   1: 24مزمور  ِللرَّ

 10: 50مزمور ألَنَّ ِلي َحيََواَن اْلَوْعِر َواْلبََهائَِم َعلَى اْلِجبَاِل األُلُوِف. 

 

 دائماً نسمع بعض العبارات 

 هذا ملكي، أنا فعلت هذا، أنا جمعت هذا، أنا أستحق هذا

 ليس بقدرتك .2
 

تِي َوقُدَْرةُ يَِدَي اصْ  بَّ َوِلئاَلَّ تَقُوَل فِي قَْلبَِك: قُوَّ َطنَعَْت ِلي هِذِه الثَّْرَوةَ، َبِل اذُْكِر الرَّ

ةً الْصِطنَاعِ الثَّْرَوةِ، ِلَكْي يَِفَي ِبعَْهِدِه الَِّذي أَْقََسَم آلبَائَِك إِلَهَك، أَنَّهُ ُهَو الَِّذي يُْعِطيَك  قُوَّ

 18 -17: 8تثنية  َكَما فِي هذَا اْليَْوِم.

 

 هللا يعطي القوة 

 هللا يتيح المصادر

 هللا يمنحك الماهرات

 

 هللا ينتظر أن نشكره .3
 

بَّ  : 8. تثنية إِلَهَك ألَْجِل األَْرِض اْلَجي ِدَةِ الَّتِي أَْعَطاكَ فََمتَى أََكْلَت َوَشِبْعَت تُبَاِرُك الرَّ

10 

هي رحلة بداءها  هللا بإخراج الشعب من أرض العبودية وكان يهتم بهم  8تثنية 

 كل يوم ولكن لغة الشكوى والتذمر كانت عائق البركات 

 هللا يتوقع أن نشكره على األكل ، المرتب، القليل، الكثير 

 ع أن نشكره على كل شيء هللا يتوق

 

 

 مشاكل البشرية وقت الراحة .4
 

بَّ إِلَهَك َوالَ تَْحفََظ َوَصايَاهُ َوأَْحَكاَمهُ َوفََراِئَضهُ الَّتِي أَنَا  اِْحتَِرْز ِمْن أَْن تَْنََسى الرَّ

قَُرَك َوَكثَُرْت بَ  َوَسَكْنَت،أُوِصيَك بَِها اْليَْوَم. ِلئاَلَّ إِذَا أََكْلَت َوَشبِْعَت َوبََنْيَت بُيُوتًا َجي ِدَةً 

بَّ إِلَهَك  ةُ َوالذََّهُب، َوَكثَُر ُكلُّ َما لََك،يَْرتَِفُع قَْلبَُك َوتَْنََسى الرَّ َوَغنَُمَك، َوَكثَُرْت لََك اْلِفضَّ

 14 -11: 8تثنية الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْيِت اْلعُبُوِديَِّة، 

فََرفََض اإِللهَ الَِّذي َعِملَهُ، َوَغبَِي َعْن  !يَُشوُروَن َوَرفََس. َسِمْنَت َوَغلُْظَت َواْكتَََسْيَت َشْحًمافَََسِمَن 

 15: 32تثنية  .َصْخَرةِ َخالَِصهِ 

  هللا لنجاح في بعض األحيان يعمينا عن ا

 نحاول أن نقنع أنفسنا أن ما لدينا هو نتيجة تعبنا في الحياة فننسى هللا

 ي هذه الحالة نسقط في فخ إبليس وف

 

 فخ البعد عن هللا .1
 

ْعُب ِبَفِمِه، َوُيْكرُِمين ِبَشَفتَ ْيِه، َوأَمَّا" 8: 15متى  َتِعٌد َعينِِ بَِعيًدا يَ ْقََتُِب ِإََلَّ هَذا الشَّ  .قَ ْلُبُه َفُمب ْ
 

 فخ الكبرياء  .2
 

، "  17 -16: 6أمثال  تَُّة يُ ْبِغُضَها الرَّبُّ َعٌة ِهَي َمْكُرَهُة نَ ْفِسِه: ُعُيونٌ هِذِه السِِ ُمتَ َعالَِيٌة، ِلَساٌن   َوَسب ْ
 َكاِذٌب، أَْيٍد َساِفَكٌة َدًما بَرِيًئا،

 
 كيف تتصرف عندما أكتشفت أن هللا هو املالك؟ 
 ماذا تفعل عندما تعرف أنك جمرد وكيل؟ 
 هل هذا سيغري طريقة عطاءك هلل عندما يُطلب منك؟ 

 
 

 

 


