 Aاولوياتنا .لوقا ٣٣-٢٦ :١٤
❖ عندما يصبح الغنى والممتلكات اهم من عالقتنا باهلل ،نحن نخضع للماديات.
❖ اذا كانت شهوة هذا العالم ما يأخذ انتباهنا ،فنحن نبني "برج" الحياة على األساس الخاطئ.

 Bشهواتنا
❖ شهوة الجسد (الطموح) لوقا ٢١-١٥ :١٢
— يعطينا هللا البركات المادية ،القوة للحصول عليهم والقدرة على استخدامهم بصورة صحيحة.
— ومع ذلك ،شهوة الحصول على األشياء يمكن ان تصبح اهم من اهم األشياء :حياتنا األبدية.
الربَّ ِإل َهكَ ” (تثنية .)١٤ :٨
سى َّ
— يعطينا هللا البركات المادية التي نستطيع ان نديرها ،ويقول لنا“ :يَ ْرت َ ِف ُع قَ ْلبُكَ َوت َ ْن َ
❖ شهوة العيون (الطمع) .متى ٢٤-٢٢ :٦
— تُظهر اإلعالنات الصور  -في غالب االحيان ليست حقيقة  -والتي تحثنا لشراء اشياء من الممكن ال نحتاجها.
— ينمو الطمع فينا عندما نريد ان نحصل على اشياء تراها اعيننا“ .تستحقه”“ ،كافئ نفسك”“ ،اذا اشتريت هذا ،استطيع الحصول على فتاة\
شاب احالمي”.
— كل شيء هو خيال .اذا سمحنا للطمع بالدخول لقلوبنا ،يمكن ان يصبح ديانة خاطئة .هو ال يشبع النفس ،بل الطبيعة الخاطئة .غالطية :٥
.١٦
— لهذا شجعنا يسوع ان نحفظ اعيننا نقية.
❖ تعظم المعيشة (النرجسية) (األنانية) .رومية ٣ :١٢
— ما المشترك لدى الشيطان (حز ١٧ :٢٨؛ اش  ،)١٤ :١٤نبوخذ نصر (دا  )٣٠ :٤والفريسيين (لوقا )١٢-١١ :١٨؟
— هذه المشكلة في العادة مرتبطة بمحبة المال (١تي  .)١٠ :٦االشخاص االغنياء  -والذين يريدون ان يصبحوا اغنياء -يمكن ان يصبحوا
متكبرين ،متفاخرين وأنانيين بدون يسوع (مرقس .)٢٥ :١٠
 Cهويتنا .متى ٢٤ :٦
❖ ما هي هويتنا؟ هل نخدم المادية ام نخدم هللا؟
❖ الوكالة والمادية تغطي كل نواحي حياتنا .هويتنا تعتمد على ما نختار .يمكن ان نصبح وكالء أو عبيد لألشياء التي يعطينا اياها هللا.
❖ اعطانا هللا البركات المادية كي نستمتع بها ونطور شخصيتنا .عندما نستخدمهم لتكريم هللا ومساعدة الذين خلقهم ،نتبارك .اذا اصبحنا ماديين،
سوف نخسر هذه البركة.
❖ لنعبد أبانا السماوي عندما نستمتع باألشياء المادية على االرض ،ألنه هو قد اعطانا اياهم.

