" خطية البَّطر "
" وأعمال اجلسد ظاهرة اليت هي زنى عهارة جناسة دعارة  .عبادة االوثان سحر عدداوة خاداغ ةدسة سدزب

د

شقاق بدعة .حسد قتل سكر بطر .وامثال هذه اليت اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضدا ان الدذيي يلولدون
مثل هذه ال يرثون ملكوت اهلل" ةالطية ١٢ :٥
البطر  :هو عدغ قبول عطايا اهلل لإلنسان أو عدغ قبول اإلنسان حلالد (خاصدة

التادار ) – كلمدة (بطدر)

اللغدة

الوربية (ذاالل) أو دلع .أول خطية دخلت إلي الوامل كانت خطية البطر – ألن حواء و أدغ مل يقبلدوا أن يدلكلوا مدي
"كل شار اجلنة" بل كانت عيناهم اىل هذه الشارة ذات الطوم اجملهول هلم " شارة مورفة اخلس و الشر".
أسبا

خطية البطر:

 .٢الرتبية الغس روحية واحلياة املرتفة وحاول الطلل علي كل شئ يريده األن.
 .١البطر دائماً خطية الحقة مبحبة الوامل و الرةبة

اإلزدياد .

 .3الكربياء أيضًا يقود إىل البطر.واحلاول علي ما يريده اإلنسان يدفو للكربياء و البطر أيضاً
 .4اإلنشغال باملاديات و الوامل احلاضر وعدغ وجود فكر األبدية

قلب اإلنسان.

أضرار خطية البطر:
 .٢فقدان السالغ الداخلي مي كثرة الشكوى و النقمة على احلياة والغيظ والسزب على الناس الذيي هو يوتقدد
أن حاهلم أفضل مي حال .
 .١عدغ رضا اإلنسان مبا لدي مهما أةتنى وإمتل
فقب حمبة

اإلزدياد و الغنى.

 .3خطية البطر هي خطية
السرقة والكذ

– مثل املل

آخا

وزوجت إي ابل كانا يريدان حقل نابوت

اللكر – وتقود باإلنسان اىل اللاوء ألساليب ملتوية للوصدول إىل مدا يريدده مثدل

واإلحتيال وأي طريق يوصل اىل هدف .

 .4أيضاً خطية البطر تقود الي ضياع اللرص املُرسلة مي اهلل لإلنسان بسبب تولق اإلنسان مبظاهر أو شكليات.

التغلب على خطية البطر:
 .٢القناعة – أى اإلقتنداع مبدا لندا مدي قدوت و كسدوة  " -وامدا التقدوى مدع القناعدة فهدي عدارة عظيمدة .النندا مل
نددخل الوددامل بشدديء وواضددال اننددا ال نقددر ان يددر مند بشدديء .فددان كدان لنددا قددوت وكسددوة فلنكتد
٢تيموثاوس ٨ : ٦
 .١التدر

" لقمة يابسة وموها سالمة خس مي بيت مآلن ذبائال مع خااغ" أمثال ٢ :٢١

علي قبول األمر الواقع مهمًا كان رديئاً – داود املل

هروب مي وج أبند أبشدالوغ كدان

أبي جسا يسب و يشتم و قبدل و سدكت " وقدال داود البيشداي وجلميدع عبيدده هدوذا إبد
أحشائي يطلب نلسي فكم باحلري اآلن بنيامي
ويكافئ

الر

 .3روح الطاعدة

بهمددا"

 .دعوه يسب الن الر

ودي

الدذي خدر مدي

قال ل  .لول الر

ينظر اىل مذليت

خساً عوض مسبت بهذا اليوغ ١ ".صموئيل ٢٢ :٢٦
حيدداة اإلنسددان :مسدداع النادحية مددي أهددل اخلددربة و الولدم بددروح اةبددة و احلكمددة للددتلكس

و التنليذ – التنليذ حيت لو كان هذا ضد إرادة اإلنسان طاملا للااحل الروحي.
 .4القناعة هي أوالً عمل روحي تسدنده فيندا نومدة اهلل الواملدة فيندا – إذن اإللتاداق بداهلل و بوسدائب النومدة هداغ
للهرو

مي خطية البطر و احلاول على فكر القناعة و اإلكتلاء.

ال مي البطدر و احلد ن البدد أن يكدافال اإلنسدان لكدي يدناال – (د .طد حسدو وكدان أعمدى – هديلو كيلدر
 .٥بد ً
وكانت عمياء وبكماء – القديس ديدميوس الضرير).
 .٦التدر
 .١التدر

على حياة الشكر هلل دائماً خاصة فى أياغ التوب والتلكس أن هذا مجيو للزس ولااحل اإلنسان.
على اخلضوع ملشيئة اهلل

كل حو و

كل ظرف – يوس

الاديق – داود النيب.

ال تكدون ناقادة ةدس كاملدة ألند
 .٨عنب املقارنات بو األشدزاص .ألن املقارندات أو ً
الداخليات – .وألن املقارنات أنت عريها بذات

بشوورك و إحساسدات

تقدارن فقدب اخلدار ال

وال ميكدي أن تكدون طدرف و حكدم

ذات الوقت" .التقل ملاذا كانت األياغ األوىل خس مي هذه األياغ ألن ال توجد حكمة
هذا" جاموة ٢١ :١

السدلال عدي

