 Aانجيل االزدهار ٢ .كورنثوس ٤-٢ :٨
❖ انجيل االزدهار يقول " :اتبع هللا وهو سيجعلك غنيا ً باألشياء األرضية ".ذلك الدافع مختلف جدا عن الدافع الذي
نراه في اهل كورنثوس او األرملة الفقيرة (مرقس .)٤٤-٤١ :١٢
❖ يمكن هلل ان يمطر علينا بالبركات المادية ،ولكن لن يفعل ذلك بسبب ما نعطيه نحن.
❖ هللا يحب المعطي المسرور ،ليس المعطي الذي يتوقع شيئا في المقابل ( ٢كورنثوس .)٧ :٩
 Bالثالث خطوات للطمع :يعقوب ١٥ :١
❖ "الشهوة" (أنا أرى)  ٢كورنثوس ١٨ :٤
— سمحت زوجة فوطيفار للطمع بالدخول عندما " َرفَعَ ْ
ف" تكوين ٧ :٣٩
ع ْينَ ْي َها ِإلَى يُو ُ
ت َ
س َ
— في مثل الزارع ،شرح يسوع بأن الزرع الذي سقط بين الشوك اختنق من " َو َه ُّم هذَا ْالعَالَ ِم َو ُ
ور ْال ِغنَى"
غ ُر ُ
متى ٢٢ :١٣
— يقلق الفقير ألنه ال يوجد لديه الكفاية .يقلق الغني ألنه يحتاج المزيد.
❖ انا اريد ( َحبِلَت) تكوين ٦ :٣
— تنتج المادية احتياجات جديدة وتقدم طريقة إلرضائها.
— هذا كان ناجحا ً في عدن .مثال آخر كان اخاب؛ رأى كرم جاره وأراده .بعدها ،عمل ضجيجا ً حتى حصل عليه
( ١ملوك .)٢١
— كيف يمكننا ان نكافح المادية التي ترفع أنانيتنا لنحتضن الطمع؟
❖ " َك َملَت" (انا آخذ) متى ١٥-١٤ :٢٦
— عندما يعيش الطمع في قلوبنا ،نبحث عن طريقة للحصول على ما نريد دون توقف.
— هذا ما حدث مع حواء ،اخاب ،ويهوذا .وهذا أيضا السبب الجذري للحروب بين األمم والشعوب ،ودمار
العائالت واألشخاص.
— من المهم ان ندرك عندما نسمح للطمع بالدخول إلى قلوبنا .إذا فعلنا ذلك ،سوف نستطيع ان نتوب من خطيتنا
في الوقت المناسب ،وان نتجنب المشاكل المستقبلية الناتجة من الطمع الذي بدأ في العمل.
 Cالتحكم في الطمع  ٢بطرس ٦-٥ :١
❖ درس الكتاب ،الصالة والخدمة المسيحية يمكن ان تبني حائط دفاع ضد الميول الطبيعي للطمع .الرضى والسخاء
أيضا أدوات لمقاومة الطمع.
❖ يشجعنا بطرس كي يكون لدينا التحكم في الذات .علينا ان نسلم كل افكارنا ،رغباتنا وقوتنا لتحكم هللا.
❖ النصر على الخطية هو عمل هللا فينا .لهذا علينا ان نأخذ اختيارات تجعل هللا يتحكم في حياتنا ،وهو سوف يبدل
الطمع بالرضا فينا.

