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كيف تدع الرب
يبني بيتك
وال تتعب باطال
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املؤمترات املتع ّلقة بالزواج من ّوا يف أمريكا اليوم“ .حياة العائلة اليوم” ،هو برنامج
إذاعي يومي يقدّمه دنيس رايني ،و ُيبث هذا الربنامج يف مئات من املحطات عرب البالد.
ميكنكم الحصول عىل أي معلومات عن الكتيبات التي تقدمها حياة العائلة من خالل
االتصال بنا عىل عنواننا الربيدي ،أو رقم هاتفنا ،أو من خالل موقعنا عىل شبكة
االنرتنت العاملية املذكورة أدناه.
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معلومات عن الجلسات
تتألف كل جلسة يف هذه الدراسة من األقسام التالية :مترين االستعداد ،املخطط
الكتايب ،الخالصة ،ومرشوع بناؤو البيت .إليك وصفا لكل قسم منها:

مترين االستعداد ( 15دقيقة)
الهدف من هذا التمرين هو مساعدة الناس أن ينفضوا عنهم انشغاالت
النهار كله ،وأن يتعرفوا عىل بعضهم البعض بطريقة أفضل .إن هدف
النشاط األول من هذا التمرين أن يكون مسليا وأن يقدّم موضوع
الجلسة .فاملقدرة عىل املشاركة مع اآلخرين مبرح هو أمر مهم جدا يف
بناء العالقات .العنرص اآلخر من عنارص مترين االستعداد هو تقرير املرشوع (ما عدا يف
الزوجني بتنفيذ مرشوع بناؤو البيت
الجلسة األوىل) الذي ُص ّمم ليك يقيس مدى التزام َ
الذي يجب أن ُيكمله الزوجان بني الجلسات املختلفة.

اخملطط الكتابي ( 60دقيقة)
هذا هو قلب الدراسة .يف هذا الجزء ،يجيب املشرتكون عن أسئلة ذات
صلة وثيقة مبوضوع الدراسة ،ويتأملون بكلمة الله ليك يفهمونها.
ُص ّممت بعض األسئلة ليك يجيبها الزوجان معا يف مجموعات صغرية
أو يف املجموعة الكبرية .يوجد مالحظات يف الهوامش أو تعليامت
ضمن السؤال نفسه وهي التي تحدد حجم هذه املجموعات.

اخلالصة ( 15دقيقة)
هذا الجزء هو للرجوع والتكلم عن النقطة املركزية أو املحورية
للدورة ،وإلنهاء الدورة بطريقة جميلة.
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وظيفة بناؤو البيت ( 60دقيقة)
هذه الوظيفة هي خطوة تطبيقية فريدة من نوعها يف دراسة بناؤو
البيت .قبل االنتهاء من اللقاء بقليل ،يشجع القائد املتز ّوجني أن
"يحددوا موعدا" ليك يقوموا بهذا املرشوع مع رشكاء حياتهم قبل
املجيء اىل اللقاء الثاين .يتض ّمن مرشوع بناؤو البيت ثالثة أقسام:
 )1كزوجني  -وهو مترين قصري ُمص ّمم ليك يبدأ موعدهام بطريقة مرحة.
 )2فرديا  -وهو أسئلة يجب أن يجيب عليها الزوج والزوجة بشكل منفصل.
 )3التفاعل كزوجني  -وهي فرصة للمتز ّوجني أن يشاركوا أجوبتهم مع بعضهم البعض
وأن يعمال عىل تطبيق ذلك يف حياتهم.
إضافة لهذه الخصائص السابقة ،هناك بعض النشاطات اإلضافية بني الحني واآلخر
عنوانها "لتأثري إضايف" .الهدف من هذه النشاطات تأمني طريقة عملية وبرصية أفضل
للمساعدة يف الوصول اىل نقطة معينة .إنتبه ،فلكل شخص يف مجموعتك طريقة
مختلفة يف التع ّلم ،ومبا أن أغلب ما ُيقدم يف اللقاءات هو شفهيا ،فإن التمرين العميل
أو البرصي يساعد من فرتة اىل أخرى ليك تعمل الحواس األخرى ،وليك يستفيد الذين
يتع ّلمون بطريقة أفضل بواسطة "الرؤية واللمس والتطبيق".

قبـــــــل أن تبــــــدأ



معلومات عن املؤلّف
بعد أن تخ ّرج من جامعة إنديانا وحاز منها عىل شهادة ماجيسرت يف إدارة األعامل،
انضم رون بلو اىل الهيئة االدارية لرشكة بيت ،مارويك ،ميتشيل واخوانه .عام .1970
أسس رون يف إنديانابوليس رشكة محاسبة الكرتونية عمومية منت لتصبح واحدة من
أكرب خمسني رشكة محاسبة الكرتونية عمومية يف الواليات املتحدة .بعد أن ترك رشكة
املحاسبة االلكرتونية العمومية عام  ،1977أصبح رون نائب املدير االداري يف رشكة
ليدرشيب دايناميكس انرتناشونل.
أصبح رون مقتن ًعا بأنه ميكن للمؤمنني أن يديروا مواردهم املالية بشكل أفضل إذا ما
نصحا موضوع ًيا من ذوي خربة تقنية عالية ومن منظار انجييل .ولهذا ّأسس سنة
تلقوا ً
ّ
“ 1970رونالد بلو واخوانه” وهي رشكة تنظيم مايل تتألف مواردها من الرسوم فقط.
تقدّم رشكة رونالد بلو واخوانه يف فروعها املنترشة يف الواليات املتحدة استشارات
مادية واستشارات حول املمتلكات واالستثامر لألفراد كام للمنظامت.
أ ّلف رونالد تسع كتب يف موضوع التمويل الشخيص من منظار انجييل من ضمنها
ورواجا والذي طبع
كتاب “كيف تتحكم مبالك” الذي يعترب من أكرث الكتب مبي ًعا
ً
للمرة األوىل سنة  1986وها هي اليوم طبعته السابعة والعرشين .برز يف السلسلة
الشعبية املصورة من ست أجزاء “كيف تتحكم مبالك” وهي من إنتاج مؤسسة “عرب
الكتاب املقدس” وتستخدم يف حوايل  5500كنيسة.
ومؤخ ًرا قام رون بكتابة “إذا كان املال يتك ّلم ،فنحن ً
أيضا نتك ّلم” و“العيش السخي”
وقد نرشة مؤسسة زوندرفان هذين الكتابني .باالضافة اىل ذلك ،لقد تشارك مع زوجته
جودي يف كتابة “تربية أطفال أذكياء ماليا” و“دليل املرأة اىل السالم املادي” و“سالم
العقل”
ظهر رون يف برامج إذاعية وتلفزيونية عديدة من ضمنها برنامج “الرتكيز عىل العائلة”
و“الرتكيز عىل أخبار العائلة” و"نادي الـ  "700و“برايم تايم أمريكا” و“إذاعة مودي
برنامج االتصاالت املفتوحة” .يساهم رون بانتظام يف عدة مجلاّ ت مسيحية مح ّلية.
يعيش رون وجودي يف اتالنتا .لديهم خمسة أوالد وأربعة أحفاد.
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تنويه
أنا مدين للعديد من الناس عىل تشجيعهم ومساعدتهم وتقديرهم األسايس يف انتاج
دراسة الكتاب املقدس هذه .عندما جاءين دنيس رايني مع امكانية تحضري الدراسة،
رأى يف عميل ما مل أستطع رؤيته بنفيس .كان متأكدًا من ّأن املادة التي طورتها لخدمة
اآلخرين قد تستخدم بطريقة أفضل لتخدم عددًا أوسع من الناس .أنا أشكر دنيس
وزوجته برباره ألنهام ش ّكال مثاال للعديد من الناس يف أمور كثرية ،وأهم من ّ
كل يشء،
متجد الله.
ألنهام شكال مثاال لزواج وعائلة ّ
حساسا جدًا ولطي ًفا وكان مع ذلك مح ّرراً فعلياً خالل هذه العملية.
كان دايف بويهي
ً
شجعني من خالل مراجعات عديدة ومل يلجأ يو ًما اىل االنتقاد .لقد كان مشج ًعا
لقد ّ
ّ
للغاية ،وأنا ،بكل صدق ،أقدّر الوقت الذي قضيته وأنا أعمل برفقته.
أيضا ومن ّ
أشكر ً
كل قلبي العمل الذي قامت به جويل دنكر منذ بداية املرشوع .مل
يكن عملها يف تحرير النصوص وتنسيق التوزيع االختباري مرئيا ،لكن عملها هذا هو
عمل ذات قيمة كبرية ويعني يل الكثري.
أو ّد فوق ّ
كل يشء أن أشكر زوجتي جودي ألنها طبقت املبادئ التي تع ّلمتها من
هذه الدراسة وألنها كانت قدوة يل ألتع ّلمها ،وأشكر ً
أيضا أوالدي ألنهم كانوا صبورين
وقدموا املساعدة خالل عملية الكتابة وفريق العمل الذي عاىن من تغيرّ ات جدول
املواعيد الذي بدا وكأ ّنه لن ينتهي.
أخ ًريا وليس آخ ًرا ،أنا ممنت للمالحظات واالنتقادات البنّاءة التي جاءت من املجموعات
االختبارية والتي ساهمت مساهمة ف ّعالة يف جعل هذه الدراسة ما هي عليه.
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متهيد
عندما حان الوقت الختيار كاتب ملوضوع املوارد املالية يف سلسلة بناؤو البيت لألزواج،
تبادرت اىل ذهننا اسامء كثرية ممتازة .وبعد أن أشبعنا املوضوع تفك ًريا ،رأينا أن ال
أحد مؤهل أكرث من رون بلو ليصمم لكام دراسة كتاب مقدس عملية بني مجموعات
صغرية.
ناجحا وقائدًا مسيح ًيا ومدير مؤسسة ضخمة وعض ًوا يف مجالس
فرون ليس فقط كات ًبا ً
بعض املؤسسات املسيحية لكنّه ً
رب منزل متفانٍ  .رون وزوجته جودي ملتزمان
أيضا ّ
يف مساعدة أوالدهم الخمسة واآلخرين يف إدارة أموالهم جيدًا.
يف ط ّيات صفحات هذه الدراسة ،ستجدان بعض األسئلة االختبارية التي ستقودك
ورفيق حياتك اىل تقييم أيّ نوع من الوكالء انتام للموارد التي أوكلها الله لنا .ستعزّز
فيكام روح التأمل و ُتشعل التفاعل الذي تحتاجان إليه لتغيري كيفية تو ّليكام شؤونكام
املادية.
يو ّزع رون ما تحتاجانه وأحتاجه يف حضارة مشحونة بالضغط الكبري والتغيريات الكثرية.
ستسنح لك الفرصة يف هذه الدراسة لتتفاعل مع رشيك حياتك ومع أزواج آخرين.
ثم يف نهاية ّ
كل جلسة ،ستجدان بعض املشاريع "ذات قيمة عالية" مت ّكنك من تحويل
ّ
القناعات التي تط ّورها يف هذه الدراسة اىل تطبيق عم ّ
يل وعيش يومي.
هذه الدراسة هي دراسة كتابية متينة وعمل ّية ببساطة .ستجدان كام وجدت أنا
وزوجتي بربارة ّأن رون بلو سيج ّهزك ويج ّهز رشيك حياتك لتعمال من خالل الصعوبات
املادية وتط ّورا خطة مالية سليمة.
دنيس رايني
املدير التنفيذي ،حياة العائلة
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املقدمة
يقف الرجل واملرأة عندما يتزوجان أمام مجموعة من الشهود ويعلنان التزامهام بأن
يحبا بعضهام بعضا مدى الحياة .يردّدان عهدا مقدسا ويقوالن“ ،أعاهدك من اليوم
ّ
والرضاء ،يف الغنى والفقر ،يف
الرساء
وصاعدا ،أمام الله والناس ،ان أحبك وأكرمك يف ّ
املرض ويف الصحة ...حتى يفصلنا املوت عن بعضنا البعض".
هو يوم سعيد ،ال بل قد يكون أسعد أيام حياتهام .ومع هذا ،عندما تنتهي فرتة شهر
العسل ،وعندما تهدأ مشاعر ومجامالت فرتة الخطوبةُ ،يدرك الكثريون من املتزوجني
أن "الوقوع يف الحب" وبنا َء زواج ناجح هام أمران مختلفان متاما ،كام ُيدركون أن
املحافظة عىل تلك العهود أمر أصعب مام كانوا يظنّون.
من جهة أخرى حتى الناس األذكياء الذين يخططون مسبقا ألي أمر كرشاء سيارة أو
استثامر لألموال أو حتى الذهاب اىل التس ّوق ،يتزوجون بدون أي خطة ُمسبقة إلنجاح
زواجهم.
لكن الله قد د ّبر الخطة مسبقا وهي عبارة عن ُم ّ
خطط لبناء زواج ميجد الله بصدق.
لقد ُص ّممت خطة الله ليك تعطي الرجل واملرأة القدرة عىل النم ّو معا بعالقة ُتريض
الطرفني ،وليك يقدّما بالتايل محبة املسيح اىل اآلخرين .إن تجاهل هذه الخطة يقود
فقط اىل االنعزال وانفصال الزوج والزوجة عن بعضهام .نرى اليوم هذا النموذج
الواضح يف بيوت كثرية :الفشل يف ا ّتباع تصميم الله يؤدّي اىل جهود خائبة وإحباط
مرير ،ويف حاالت كثرية يؤدي اىل الطالق.
تجاوبا مع هذه الحاجة يف زيجات هذا العرص ،ط ّورت حياة العائلة سلسلة من
الدراسات ضمن مجموعات صغرية ُتدعى سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني.
ميكنك أن ُتكمل هذه الدراسة وحدك مع زوجتك ،لكننا نشجعكام بشدة أن تش ّكال
مجموعة أو أن تتشاركا مع مجموعة من املتزوجني لدراسة هذه املواد .ستجدان أن
أسئلة كل مجموعة ال تساعدكم فقط عىل التق ّرب أكرث من رشيك حياتكم ،لكنها
تساعد أيضا عىل بناء محيط خاص من الدفء والرشكة ،بينام تدرسون معا كيفية بناء
زواج ناجح .قد تكون املشاركة يف مجموعة بناؤو البيت من أهم املحطات يف حياتك
الزوجية.
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الكتاب المقدسُ :م ّ
خططك
يمجـــــــد اللــــــه
لزواج ّ

ستالحظ بينام تتابع هذه الدراسة أن الكتاب املقدس ُيستخدم باستمرار كالسلطة
النهائية يف املواضيع املتعلقة بالحياة والزواج .ما زال يتك ّلم هذا الكتاب بوضوح وبق ّوة
عن النزاعات والرصاعات التي يواجهها الرجال والنساء عىل الرغم من أنه ُكتب منذ
ميجد الله
آالف السنني .الكتاب املقدس هو كلمة الله ،وهو املخطط اإللهي لبناء بيت ّ
وملعالجة األمور العملية يف الحياة.
نشجعك أن تأيت ومعك كتابك املقدس اىل كل جلسة .الشواهد الكتابية املستخدمة يف
هذه السلسلة مقتبسة من ترجمة فاندايك.

قواعد أساسية

لقد ُص ِّممت كل جلسة ليك تكون ُممتعة وثرية باملعلومات ،وليك ال ُتشعر املشرتكني
بأي إحراج .هناك ثالث قواعد أساسية ستساعد أن يشعر الجميع بالراحة وأن يستفيدوا
من هذا االختبار اىل أقىص الحدود:

 .1ال تشارك بأي يشء قد ُيحرج رشيك حياتك.
 .2ميكنك أن ال تجيب عن أي سؤال ال تريد اإلجابة عليه.
كزوج نْي بني جلسة وأخرى.
	.3إن أمكن ،خططا أن ُتكمال وظيفة بناؤو البيت َ

بعض المالحظات السريعة
حول قيادة مجموعة بناؤو البيت

	.1قيادة املجموعة هو أسهل بكثري مام تظنّ ! يف الواقع ،يلعب قائد املجموعة
يف جلسة بناؤو البيت دور "املس ّهل" .هدفك كقائد بكل بساطة هو أن ُترشد
املجموعة خالل األسئلة املطروحة للمناقشة .ال تحتاج أن تع ّلم املواد – يف الواقع،
ال نريدك أن تفعل هذا أبدا! امليزة التي متتاز بها مجموعة بناؤو البيت هي قدرة
املتزوجني أن يع ّلموا بعضهم بعضا.

املحتويــــــــــات

11

	.2لقد ُص ّممت هذه املواد ليك ُتستخدم يف مجموعة بيتية صغرية ،لكن ميكن أيضا
أن ُتستخدم صباح األحد يف صفوف مدارس األحد( .ملزيد من املعلومات عن هذا
املوضوع أنظر صفحة )110
	.3لقد أدرجنا قسام خاصا مبالحظات القائد يف نهاية هذا الكتاب .تأ ّكد أن تقرأ هذه
املالحظات قبل أن تقود الجلسة فهي ستساعدك يف التحضري لها.
	.4ملزيد من املواد حول قيادة مجموعة بناؤو البيت ،تأكد أن تحصل عىل نسخة
ــفي درو وكيت كونز.
من "دليل القائد" يف سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني للمؤ ّل نْ
هذا الكتاب هو مصدر رائع ،إذ يقدّم إرشادات تساعدك يف كيفية البدء بالدراسة
وكيفية إدارة املناقشات وأمور كثرية غريها.
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كلمة عن املوارد املالية
هل تعرفان ّأن الكتاب املقدّس يتض ّمن أكرث من ألفي آية تتحدّث عن االموال وإدارة
األموال؟ هذا يعكس برأيي تف ّهم الله لطبيعة االنسان ،كام ّأن كيفية تعاملنا مع املال
تكشف عن شخصيتنا والتزامنا الروحي.
سيشهد أيّ زوج وزوجة ان العديد من رصاعاتهم وخالفاتهم تدور حول مواردهم
املالية .لذا فإ ّننا وضعنا لهذه الدراسة هدفني اساسيني نحققهام لكام :أوال ،نريديكام
أن تتع ّرفا عىل بعض املبادئ الكتابية واملسائل املتع ّلقة باملفهوم الكامل للغنى وإدارة
االموال .وثان ًيا ،نريد أن نز ّودكام ببعض االرشادات العملية لتوليّ مواردكام املالية.
ستجدان ّأن كتاب “كيف تتحكم مبالك يف زواجك” هو دفرت عمل مايل أكرث منه دراسة
للكتاب املقدس ضمن مجموعات صغرية .إذا أردمتا أن تكونا جادين يف إدارة أموالكام
بذكاء ،فهذه التامرين التي ستؤديانها أساسية ومهمة .يسمع العديد من الناس هذه
املبادئ الكتابية لكنّهم ال يطبقونهاُ .أ َصليّ لتأخذا الوقت حتى تط ّبقا ما ستتع ّلامنه.
رون بلــو

املحتويــــــــــات
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اجللسة األولى

وضع املال
يف مكانه املناسب
تعترب إدارة األموال بذكاء تح ٍّد أليّ زوجني
ّ
بغض النظر عن مستوى مدخولهام.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

باالرقام
يك تتع ّرفا أكرث عىل اعضاء املجموعة بشكل ّ
مسل ،اعمال م ًعا واحسبا أكرب مجموع
داخل املجموعة يف النواحي التالية:
• عدد سنوات الزواج
• عدد األوالد الذين يعيشون يف البيت
• عدد انتقاالت األرسة منذ الزفاف
• العدد الحايل للحيوانات األليفة
• العدد التقريبي لألميال التي تفصل املنزل عن مكان لقاء هذه املجموعة
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التواصل مع اآلخرين
م ّرر كتابك يف الغرفة وليكتب ّ
كل واحد اسمه ،رقم هاتفه وعنوان بريده األلكرتوين
يف الفراغ التايل:
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين
االسم ،رقم الهاتف والربيد االلكرتوين

لتأثير إضافي
يشكل هذا
لعبة األرقام:
ّ
التمرين

وسيلة

مسلية

لتقدمي قضايا إدارة األموال.

16

ج ّرب التمرين التايل .عندما يقول القائد انطلق ،سيكون لديك
ثم جد الرقم اثنني
ثالثني ثانية اليجاد الرقم  1وضع دائرة حوله ّ
وضع دائرة حوله وهكذا دواليك حتى تضع دائرة حول االرقام
التسعني .ال تبدأ باللعبة حتى يعطيك القائد االشارة .يجب أن تجد
االرقام بالتسلسل.
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بعد أن تنتهي الثالثون ثانية ،ناقشوا االسئلة التالية:
• ما هي املشاعر التي اختربتها وأنت تنظر اىل االرقام؟
• ما هو ّ
الحل النهاء هذه املهمة برسعة؟
• كيف يشبه هذا التمرين التحدي الدارة األموال بذكاء؟
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اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

نعيش يف عامل يعبد املال لكننا ال نعرف كيف نستخدمه بذكاء .يقول العامل“ :انفق!
انفق! انفق!” ولسوء الحظ يقول ً
أيضا “اقرتض ،اقرتض ،اقرتض!” والنتيجة أن العديد
من الناس يقعون بسهولة يف مشاكل مادية.
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات
صغيرة كل واحدة منها مؤلفة

من ستة أشخاص لإلجابة
عن أسئلة اخملطط الكتابي

احلاجة الى خطة
 .1ما هي بعض االسئلة والرصاعات املادية العادية التي يواجهها
املتز ّوجون اليوم؟

املتبقية .أجب عن األسئلة
ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة

 .2كيف يتعامل برأيك معظم املتز ّوجني مع الضغوطات املادية التي يواجهونها؟

18
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زوج نْي مؤمن نَْي؟
 .3ما هي األمور االضافية التي قد تقلق َ

 .4ماد ًيا ،كيف تظنّ ّأن املؤمن املسيحي يجب أن يعيش يف حضارتنا؟

 .5ما هي املشاكل التي يواجهها االزواج يف اتخاذ قرارات مادية سليمة؟

احلاجات املادية واالولويات
 .6ما هي اهتامماتكام املادية الكربى يف هذه اللحظة؟

أجب عن السؤالني  6و  7مع شريك

حياتك .ميكنكما بعدئذ أن تشاركا
فكرة مناسبة أو اكتشا ًفا ما مع
اجملموعة.
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أهم أولويتني ماديتني؟
 .7ماذا يجب أن تكون بحسب رأيكام ّ

دور املـال
 .8إقرأ املشهد التايل:
تهانينا! أنت مزارع – مزارع ناجح جدًا -وقد حصدت للت ّو محصوال قياس ًيا من القمح.
يف الواقع ،إن محصول هذه السنة هو من النوع الذي يحلم به املزارعون .مل يكن
الحصاد وف ًريا فحسب ،بل ً
أيضا طلب السوق عىل القمح مرتفع .أنت يف وضع ُيحسد
عليه من ناحية األمان املادي لسنوات.
• اآلن وقد حصدت محصوال واف ًرا ،كيف تنوي توزيع املوارد التي كسبتها؟

ثم أجب عن االسئلة التالية:
 .9إقرأ مثل الغني الغبي يف لوقا ّ )1(21-16 :12
• كيف تظنّ أن الرجل الغني رأى نفسه؟

20
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"غبي"؟ أين أخطأ الرجل الغني؟
• مل تظنّ أن الله دعاه ّ

•بأية طرق كانت إجابتك عن السؤال الثامن مشابهة للخطط التي وضعها الرجل
الغني يف هذا املثل؟

 .10إقرأ لوقا  .)2(15 :12أيّ مبادئ من هذه اآلية يجب أن تتذ ّكرها دامئًا وأنت تحاول
إدارة أموالك بذكاء؟ ملاذا؟

 .11اآلن إقرأ لوقا  .)3(31-22 :12ما هو بحسب هذا املقطع الحل لهذه "األشياء" التي
نحتاج اليها؟ كيف نح ّقق ذلك؟
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مبدأ بناؤو البيت:
لن يشبع الغنى أبدً ا حاجات االنسان األساسية للشعور باألمان
واألهمية .الله وحده هو القادر عىل اشباع هذه

اخلــالصــــــــة

أيها

القائد:

بنشاط

مترين

بعد

القيام

االستعداد،

اختم هذه اجللسة بالصالة
وشجع االزواج على حتديد
ّ
موعد للقيام مبشروع بناؤو

البيت لهذه اجللسة قبل أن
يرحلوا.

22

 15دقـيـقـة

عندما نتح ّدث عن املال والزواج ،من املهم أن يكون لدينا فهم
اسايس ملوقف رشيك الحياة وقيمه املتع ّلقة باملوارد املالية .عندما
تتع ّرفان اىل نقاط التشابه واالختالف ،ميكنكام أن تعمال كفريق
بشكل أفضل يف قيادة محاولة تسمح لكام أن تكونا س ّيدين عىل
أموالكام.
ف ّكر ّ
بكل من الفئات التالية :أين تضع رشيك حياتك؟ أين تظنّ
أن رشيك حياتك يضعك؟ عىل سلسلة األسطر ،ضع "أ" حيث ترى
ثم ش ّكل فري ًقا مع
األنا (نفسك) و"ش" حيث ترى رشيك حياتكّ .
رشيك حياتك وقارنا إجاباتكام.
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خارجا
العشاء ً
وجبات رسيعة

تقديم الهدايا
كريم ومب ّذر

عادات التس ّوق
مركز التنزيالت

إدارة األموال

مدّخر

دفرت الشيكات

يعرف دامئًا
الرصيد الدقيق

بطاقات االئتامن
رفيق ط ّيع

وجبة الذواقة
عم ّ
يل ومقتصد

دار مصمم االزياء

منفق

يعرف فقط عندما
تنفذ الشيكات

عدو رشير

بعد أن تقارن اجاباتك مع اجابات رشيك حياتك ،أجيبا كفريق عن السؤالني التاليني
(تذ ّكر أال تشارك أيّ أمر قد يحرج رشيك حياتك):
• يف أيّ فئة تتشابه مع رشيك حياتك؟ أين تختلفان؟
•كيف ميكن الدراك اختالفاتكام أن يساعدكام يف محاولة إدارة أموالكام بذكاء يف
زواجكام؟
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حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجني ( 10دقائق)
شارك ً
بعضا من تجاربك القدمية مع املال باالجابة عن االسئلة التالية:
• متى تذكر أنك حصلت عىل عالوة أل ّول مرة؟ ما هو املبلغ الذي حصلت عليه؟
ماذا فعلت به؟

24
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• ما العمل الذي قمت به وادخرت ألجله املال عندما كنت مراه ًقا؟

درسا واحدًا تع ّلمته عن املال ال يفارق تفكريك؟
• اذكر ً

فرديا ( 20دقائق)
 .1ما هي الفكرة الرئيسية التي تع ّلمتها من هذه الجلسة؟

 .2ما هي بعض االشياء الجيدة (مجاالت الثقة) التي تع ّلمتها عن مواردك املالية
الشخصية؟
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 .3ما هي بعض االشياء غري الجيدة (أمور تقلقك) التي تع ّلمتها عن مواردك املالية
الشخصية؟

 .4ما هي برأيك الحاجة املادية األوىل لزواجك حال ًيا؟ إرشح.

 .5أحد االسباب الرئيسية إلدارة أموالك بذكاء هو مستوى االنسجام بينك وبني رشيك
حياتك يف األهداف واألولويات والقيم املادية .عىل س ّلم من واحد (منخفض) اىل عرشة
(عال) ،ما هي العالمة التي تضعها عىل نسبة االنسجام بينك وبني رشيك حياتك يف
الشؤون املالية؟

 .6اذكر أم ًرا أو أمرين ميكنك فعلهام لخلق املزيد من الوحدة بينك وبني رشيك
حياتك؟
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ّ .7
صل ليك يق ّوي الله روح االنسجام يف زواجك وليك يساعد هذا الدرس يف تجهيزك
بشكل أفضل لتصبح سيدًا عىل مالك.
تفاعال كزوجني ( 30دقيقة)
 .1شاركا إجاباتكام عن أسئلة القسم الفردي .مالحظة :قررا أال تتشاجرا! كونا منفتحني،
لطيفني ومتف ّهمني وانتام تناقشان مسائل حساسة.
 .2إقرأ التع ّهد الشخيص التايل مع رشيك حياتك:
"أتعهد بأنني سأستخدم جلسات بناؤو البيت الخمس القادمة لهذه الدراسة لبناء
ّ
زواجنا وتقويته وتشجيعه .سأجعل من هذه الدراسة أولوية يف جدول أعاميل من
خالل الحفاظ بإخالص عىل مواعيدنا والعمل عىل املشاريع واملشاركة يف مناقشات
املجموعة".
(التوقيع)
هل ستُكرم رشيك حياتك بأن تجعل هذا العهد أن يكون التزاما خاصا به أو بها؟ إذا
كان جوابك نعم ،و ّقع هذا العهد يف كتاب رشيك حياتك.
 .3اختام هذه الجلسة بالصالة .اشكرا الله النه أعالكام يف املايض .ص ّليا ليهبكام الحكمة
يف اتخاذ القرارات املالية اآلن ويف املستقبل.
تذكرا أن تحرضا معكام دفرت جدول مواعيدكام اىل الجلسة القادمة ليك تحدّدا
موعدا.
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اجللسة الثانية

الوكالة

الوكالة هي إدارة موارد الله لتتميم مشيئة الله املحددة.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

"هل أستطيع أن أستعير سيارتك؟"
لقد أقرضت صديقك فادي سيارتك الجديدة غري املستعملة .عندما أعاد فادي السيارة
اليك ،كان دفاعها األمامي منهاراً ومصباحها األمامي معطلاً  .وعندما س ّلمك فادي
املفاتيح ،اعتذر عن االرضار التي أحدثها يف السيارة وسألك إذا كنت متانع أن تعريه
اياها يف األسبوع املقبل.
• ماذا تقول لفادي؟
•ملاذا نتو ّقع من أصدقاءنا أن يعاملوا ممتلكاتنا بشكل مختلف عام فعل فادي؟
• متى حصل معك أمر مامثل؟
•كيف يتشابه هذا املوقف مع الطريقة التي نعتني فيها باالشياء التي يهبها الله
لنا؟
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تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بناؤو البيت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

مهم ألمانتنا
سنكتشف يف هذه الجلسة كيف ّأن وكالتنا ملا ميتلكه الله هي مقياس ّ
له.

املواقف اخلاصة باملال
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات

 .1ما هي برأيك التوجيهات التي يتبعها مجمل الناس يف إدارة
أموالهم؟

صغيرة كل واحدة منها مؤلفة

من ستة أشخاص لإلجابة
عن أسئلة اخملطط الكتابي

املتبقية .أجب عن األسئلة
ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة

30

 .2كيف تظن أن موقف املؤمن املسيحي من املال يجب أن يكون
مختل ًفا عن موقف غري املؤمن؟
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 .3كيف تغيرّ موقفك من املال مع الوقت؟ ما الذي دفعك اىل تغيري موقفك؟

 .4إقرأ املزمور  )4(1:24والرسالة اىل أهل كولويس  .)5(16:1ماذا تخربك هذه اآليات عن
ممتلكاتك؟

مبدأ بناؤو البيت:
الله ميلك ّ
كل يشء.

أمثلة عن الوكالة
يع ّرف قاموس وبسرت نيو ورلد كولدج الوكيل بأنه “الشخص الذي يعمل كمرشف أو
مدير ،كصاحب ملكية أو موارد مالية لصالح شخص آخر أو أشخاص آخرين”
إقرأ متى 30-14 :25

()6

 .5ما كانت مسؤولية العبيد يف هذا املثل؟
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 .6أقم مقارنة بني العبيد يف هذا املثل وأظهر نقاط االختالف .ما هي املميزات التي
تف ّرق الواحد عن اآلخر؟

 .7ماذا كان ليحصل برأيك إذا غامر العبد الكسالن وخرس الوزنة عوض أن يدفنها يف
األرض؟ ملاذا؟

 .8ماذا يع ّلمك هذا املثل عن مسؤولياتك كوكيل؟

مبدأ بناؤو البيت:
الوكالة تعني استخدام املوارد التي أوكلها الله اليك
لتتميم خططه وأهدافه.

32
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التح ّديات التي تفرضها الوكالة
 .9إقرأ لوقا  .)7(12-10 :16ما هي بحسب هذا اآليات مقاييس الوكيل؟

 .10إقرأ لوقا  .)8(13 :16مل ال يستطيع الناس "أن يخدموا لله واملال م ًعا"؟ هل وجدت
ّأن هذا ينطبق يف حياتك؟ إذا كان جوابك نعم ،كيف؟

 .11متى شعرت أن امل��وارد التي اوكلها الله اليك (املال،
متجد الله؟
املمتلكات ،الوقت والوزنات) استخدمت بطريقة ّ

أجب عن السؤالني  11و 12مع

شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ
أن تشاركا فكرة

مناسبة أو

اكتشا ًفا ما مع اجملموعة.

 .12كيف استخدم الله املال ليساعدك يف تنمية اميانك؟
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مبدأ بناؤو البيت:
تساعدك الوكالة الجيدة للامل عىل النضوج يف إميانك.

اخلــالصــــــــة

أيها القائد :لهذا التمرين،

عينّ ملكية مختلفة لكلّ
فريق .انظر املالحظة  5في

الصفحة  123ف��ي قسم

 15دقـيـقـة

تخ ّيل أنك موظف يف رشكة كبرية .اضطر املالك وهو شخص نافذ
وثريّ اىل السفر يف رحلة عمل اىل منطقة بعيدة جدًا وسيغيب
لألسبوعني القادمني .وقد تركك أنت ورشكائك يف موقع إدارة أمالك
الرشكة املختلفة.

مالحظات القادة.
ش ّكل ثالث فرق .سيتولىّ فريقك إدارة إحدى األمالك الثالثة التالية:
( )1مليون دوالر )2( ،قطعة أرض (قطعة أرض مساحتها 100000
قدم مربع متعدّدة االستعامل) )3( ،قافلة السيارات (مجموعة من الشاحنات الصغرية
الجديدة)

ارصف مع فريقك من خمس اىل عرش دقائق حتى تط ّوروا خطة إلدارة امللكية .قرروا
ثم قدّموا لبقية الفرق
كيف ستديرون امللكية التي أوكلت اليكم وابتكروا اسرتاتيجيةّ .
خطتكم ومنطقكم وراء االسرتاتيجية.
بعد أن يقدّم ّ
كل فريق خطته ،ناقشوا االسئلة التالية:
• ّ
بغض النظر عن ملكية فريقك ،ما كان هدف الفريق؟ ملاذا؟
34
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• ما هي برأيك ميزة املالك األهم :العمل أو الثامر؟ إرشح.
•كيف يتّصل هذا النشاط بالطريقة التي نتعامل بها مع املوارد التي وهبنا اياها
الله؟
• ما الدور الذي يلعبه االميان يف الوكالة؟

حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان
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وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجني ( 10دقائق)
تحدثا عن خطأ مادي فادح ارتكبتامنه يف املايض يجعلكام تضحكان اليوم.
• اذكرا واحدًا من أسوأ القرارات املادية التي اتخذمتانها يف حياتكام.
• ماذا تع ّلمتام من ذلك؟
فرديا ( 20دقائق)
 .1كيف ش ّكلت هذه الجلسة تحد ًيا لك لتكون وكيلاً أفضل؟ ما هي القرارات التي
ستأخذها يف هذا املجال؟

 .2ف ّكر يف خيبة أمل حديثة تلقيتها يف ما يتع ّلق باملال .ما الدرس الذي كان الله يحاول
أن يع ّلمك اياه؟
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 .3ضع الئحة بثالث ممتلكات مادية تكره أن تخرسها:
•
•
•
كيف ميكنك أن متارس الوكالة الجيدة عىل هذه املمتلكات؟

 .4ف ّكر يف املوارد الثالث التالية:
املال
املمتلكات
الوقت
• أيّ من هذه املوارد يسهل عليك أن تديرها بوكالة جيدة؟ ملاذا؟

• أيّ من هذه املوارد يصعب عليك أن تديرها؟ ملاذا؟
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• اعط مثال ّ
متجد الله.
لكل من املوارد التالية يوضح الوكالة التي ّ

 .5بأية وسائل تناضل وأنت تعرتف مبلكية الله الكلية ّ
لكل مواردك؟

تفاعال كزوجني ( 35دقائق)
 .1ناقشا إجاباتكام عن االسئلة السابقة.

 .2وراء ّ
كل املوارد املادية واملمتلكات مورد مثني جدًا ائتمنت عليه أال هو الوقت .من
ّ
نستغل الوقت
املألوف أن تسمع أحدًا ما يشتيك من قلة الوقت .متا ًما كاملال ،ميكن أن
أو نض ّيعه .لكن عىل عكس املال ،ال ميكن أن نع ّوض الوقت.
تحدّثا لبعض الوقت عن فصل من السنة تأمالن فيه أن تحصال عىل املزيد من
الوقت.
• احلام م ًعا بالرتكيز عىل الطريقة التي تودّان من خاللها قضاء وقتكام .ما هي
النشاطات التي تودّان أن تلتزما بها؟
• تحديا نفسيكام باالجابة عن هذا السؤال التايل :هل يربهن ذلك عن وكالة
جيدة؟
38
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 .3اكتبا م ًعا جملة عن أدواركام كوكالء .د ّونا هذا التعبري عىل ورقة الصقة أو بطاقة
صغرية وضعاها يف مكان يذ ّكركام بإدارة موارد الله بطريقة ّ
ترشف الله.
 .4اعرتفا ،بواسطة الصالة ،أن ّ
كل ما متلكان هو للاملك الحقيقي  -الله الذي ميلك كل
يشء ،واقبل مسؤولياتك كوكيل.
تذكرا أن تحرضا معكام دفرت جدول مواعيدكام اىل الجلسة القادمة ليك تحدّدا
موعدا.
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اجللسة الثالثة

األولويات املادية

ّ
كل قرار مادي تأخذه هو يف األساس قرار روحي
حول الطريقة التي يريدك الله أن تر ّتب عىل أساسها املال حسب األولوية.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

"شكرا جدتي رانيا!"
ً
لقد أبلغوك للت ّو أن ج ّدتك رانيا قد توفيت عن عمر يناهز املئة سنة .لقد ذكرت يف
وصيتها أن متنحك خمسني ألف دوالر نقدًا برشط واحد :عليك أن تنفق املبلغ يف ّ
أقل
من ثالثني يو ًما .ضع مبفردك الئحة يف كيفية استخدام املبلغ.
املادة التي ستشرتيها

الكلفة املقدّرة لها

املجموع 50.000 :دوالر
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بعد أن يعطي ّ
كل واحد حسا ًبا عن موارده املالية ،ناقشوا السؤالني التاليني:
• ماذا أخذت بعني االعتبار وأنت تق ّرر كيف ستستعمل املال؟
•ف ّكر يف يشء أردت يف البداية أن تضيفه اىل الالئحة لكنك يف النهاية غيرّ ت رأيك.
ملاذا غيرّ ت رأيك؟
تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بناؤو البيت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

التأثيرات على األولويات املادية
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها

ال��ى

مجموعات

 .1كيف تتأ ّثر أولوياتك املادية مبجتمعك؟ اىل كم من الضغط
تحتاج لالستمرار مع ّ
كل هذا من حولك؟

صغيرة كل واحدة منها مؤلفة
من ستة أشخاص لإلجابة

عن أسئلة اخملطط الكتابي

املتبقية .أجب عن األسئلة
ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة
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 .2كيف تؤثر عالقتك مع الله عىل أولوياتك املادية؟

 .3ر ّتب االولويات التالية من واحد اىل خمسة بحسب تأثريها عىل قراراتك املادية:
___ العائلة
___ األصدقاء
___ الجريان
___ الله
___ الثقافة
أيّ أولوية ح ّلت يف املركز األ ّول وملاذا؟
 .4اذكر واحدة من أولوياتك غري املادية (عىل سبيل املثال امتام مهمة ما أو تحقيق
هدف شخيص)؟ كيف ميكن للامل أن يساعدك لتتميم ذلك؟

مبدأ بناؤو البيت:
ليس املال هدفا بحدّ ذاته ،ا ّنه مجرد أداة تساعدك
متجد الله.
عىل وضع أولويات ّ
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التدقيق باالولويات املادية
من الجيد أن تبقي يف بالك انه ال ميكن تفادي الخالفات حول القرارات املادية يف
الزواج ّ
ألن أيّ شخصني ،يف أيّ وقت ممكن ،قد يكون لديهام اولويات مختلفة حول
انفاق املال.
أجب عن السؤالني  7 - 5مع

شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ
أن تشاركا فكرة مناسبة أو

اكتشا ًفا ما مع اجملموعة.

 .5انظر اىل دفرت الشيكات وراجع الشيكات التي كتبتها خالل
الشهر األخري( .إذا مل يكن دفرت شيكاتك معك ،ف ّكر بالشيكات التي
كتبتها خالل الشهر األخري) .ما هي االستنتاجات التي قد يأخذها
أيّ شخص من هذا الدليل عن أولوياتك املادية؟

 .6كزوجني ،كيف تقرران عادة ماذا يجب أن تكون أولوياتكام املادية؟
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 .7ما هي باالجامع أولوياتك املادية؟ ما هي األولويات التي متيالن اىل تقديرها بطريقة
مختلفة؟

 .8بعد أن يختار ّ
كل زوجني مقط ًعا من املقاطع التالية،
إقرأ املقطع الذي اخرتته مع رشيك حياتك وناقشا ما
يقدّمه من حكمة وارشاد ومبدأ إذ نف ّكر بوضع أولويات
ثم اقرأ للمجموعة املقطع الذي اخرتمتانه وشاركا
ماديةّ .
فكرة تع ّلمتامها.
• إشعياء 2 :55
• متى 33 :6

ال بأس أن يختار الزوجان أكثر من مقطع

واحد أو أن يختار أكثر من زوجني املقطع
يتوقف على عدد األزواج في
نفسه ،هذا
ّ

اجملموعة.

()9

()10

• لوقا 28 :14

()11

• يوحنا 27 :6

()12

• يعقوب 15-13 :4

()13

 .9إقرأ مرقس  .)14( 23-17 :10ما املشكلة التي واجهها هذا الرجل مع أولوياته املادية؟
كيف ميكن المتالك املال الكثري أحيا ًنا أن يخلق املشاكل؟
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مبدأ بناؤو البيت:
أولوياتك املادية ستعكس أولوياتك يف الحياة.

االولويات الكتابية إلدارة األموال
ميكن للزوجني أن يتفاديا النزاعات املادية بالتوافق عىل اولوياتهام كزوجني واالعرتاف
باختالفاتهام الرشعية وحاجاتهام اىل التفاهم .كام ميكن أن تساعد معاينة االولويات
االنجيلية إلدارة األموال الزوجني يف تطوير اولويات مادية متبادلة.
 .10يتض ّمن الكتاب املقدس حوايل الفي آية عن املال وإدارة األموال .تؤمن اآليات
التالية تعليامت لخمس أولويات مادية .بعد أن يختار ّ
كل زوجني واحدًا من املقاطع
ثم ليقرأ مقطعه للمجموعة ويرشح كيف
التالية ،فليقرأه ويناقشه مع رشيك حياتهّ .
يتّصل بإدارة األموال.
• مزمور 21 :37
• أمثال 9 :3

()15

()16

• أمثال 16 :31

()17

• رومية 7-6 :13

()18

• 1تيموثاوس 8 :5
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االولويات الكتابية وعملية التخطيط المادي
يظهر الرسم البياين التايل لعملية التخطيط املادي الدور الرئييس الذي تلعبه االولويات
االنجيلية يف التخطيط املايل .عندما تحدد وضعك املادي بتقسيم مدخولك بني
االولويات الخمس األوىل التي يحددها الكتاب املقدس ،ستبدأ بتطوير قدرتك عىل
تتميم األهداف املرجوة والبعيدة املدى .أما املال املخصص للناحية من النواحي
الخمس األوىل التي لها األولوية يف قضاء الوقت ،فسيؤثر عىل قدرتك عىل اإلنفاق يف
النواحي األربعة األخرى.

الدخل
مصاريف الحياة

العطاء

(تأمني مرصوف البيت
1 -تيموثاوس )8 :5

(لله واآلخرين -
()16
أمثال )9 :3

()19

الرضائب

الدين

(ادفع الرضائب -
رومية )7-6 :13

(ادفع ديونك -
مزمور )21 :37

()18

تقدير
املمتلكات

()15

احتياطي السيولة

( +تأمني املال للحاجات املستقبلية
()17
 -أمثال )16 :31

من ّو يف قيمة الدخل الصايف
استقالل
مادي
الكلية

أهداف طويلة األمد
دفع الديون
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 .11أيّ فئة يسهل عليك أن تجعل منها أولوية؟ أي فئة يصعب عليك أن تجعل منها
أولوية؟

 .12ماذا تحتاج أن تفعل ّ
لتنظم بشكل أفضل مواردك املالية بحسب األولويات
املادية؟

مبدأ بناؤو البيت:
مادي مستقلّ .
كل قرار تتخذه
ما من قرار ّ
سوف يؤثر عىل جميع قراراتك املادية املستقبلية.

اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

انظر من جديد اىل الالئحة التي وضعتها يف مترين االستعداد .سرتى هذه املرة كم
سيكون رسي ًعا الوصول اىل اتفاق عىل الئحة مع رشيك حياتك .يجب أن توافقا مئة
باملئة عىل ثالث أشياء من عىل الالئحة.
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املادة التي ستشرتيها

الكلفة املقدّرة لها

.1
.2
.3
املجموع 50.000 :دوالر
بعد أن تصنعا الئحتكام ،شاركاها مع املجموعة .وبعد أن يشارك ّ
كل زوجني الئحتهام
مع املجموعة ،ناقشوا االسئلة التالية:
تتوصل اىل توافق مع رشيك حياتك؟
• كم كان من السهل عليك أن ّ

• كيف تفاهمتام عندما مل تتفقا مع بعضكام البعض عىل يشء من األشياء؟

• كيف تشبه أو تختلف عملية القرار عن القرارات املادية التي تأخذانها بشكل
منتظم؟
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حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

تفاعال كزوجني ( 60دقائق)
تتط ّلب وظيفة بناؤو البيت هذه منك ومن رشيك حياتك م ًعا أن تحلال كيف وزعتام
مالكام خالل الشهر املنرصم.
ّإن تف ّهمك لكيفية انفاق مالك هو الخطوة األوىل نحو كسب سيطرة عىل مواردك
املالية .عندما تك ّمل ّ
ملخص النفقات التايل ،ستكسب تفهماً أكرث ملا كانت عليه أولوياتك
املادية( .غال ًبا ما يتفاجأ الناس عندما يقارنون اولوياتهم املادية الحالية مبا ظنّوا ا ّنها
عليه ).ستتم ّكن ً
أيضا من البدء باتخاذ القرارات حول كيفية تغيري عادات اإلنفاق.
سيبدأ هذا التمرين مبنحك حرية واسعة يف حياتك املادية عندما تبدأ بالسيطرة عىل
نفقاتك.
50
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استخدم قدر املستطاع أرقا ًما دقيقة وأنت متأل ّ
ملخص النفقات .ستتمنى لو أن
تنس أن تع ّلل النفقات
حسابك الجاري وكشوفات بطاقات االئتامن كانا بني يديك .ال َ
التي توقع نفسك فيها شهر ًيا والتي تسدّدها مرة كل شهرين أو أربعة أشهر أو ستة
أشهر أو سنو ًيا .سرتغب باالستناد اىل وصف أنواع النفقات يف الصفحة  53الذي يعطي
أمثاال مفصلة عن النفقات النموذجية لكل نوع نفقة.
باالضافة اىل ّ
ملخص النفقات يف الصفحة التالية ،ستجد يف امللحق نسخة موسعة
من هذا الجدول (صفحة .)139هذه النسخة هي لألزواج املهتمني بتصنيف نفقاتهم
بالتفصيل.
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ّ
ملخص النفقات
(التاريخ :الشهر____________ السنة_____________)
املدخول الصايف (بعد الرضائب)________________________:
النفقات
تربع لألعامل الخريية
نفقات الدين
مصاريف الحياة

املبلغ املدفوع
يف الشهر املايض

الكلفة الشهرية
املعتادة

املسكن
املأكل
امللبس
املواصالت
الرتفيه
مصاريف طبية
التأمني
األوالد
الهدايا
متفرقات

املجمــــــــوع:
هامش التدفق املايل (املدخرات)

املدخول الصايف ناقص مجموع النفقات
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وصف أنواع النفقات
اليك الئحة بأنواع النفقات لتأخذها بعني االعتبار وأنت تكمل ّ
ملخص النفقات.
التربع لالعامل الخريية :العشور ،دعم العمل املرسيل وأعامل خريية أخرى.
نفقات الدين :فائدة بطاقة االئتامن ودفعات القرض غري املذكورة يف أيّ نوع آخر.
املسكن :ال َّد ْين ،االجار ،مالكو املنزل أو تأمني املستأجرين ،رضائب امللكية ،أشياء مفيدة
(الغاز ،الكهرباء ،الهاتف ،النفاية ،أنابيب املجاري واملياه) ،التنظيف ،التصليحات
والصيانة.
خارجا.
تسجل تكاليف العشاء ً
املأكل :البقالة .ال ّ
امللبس :أدوات التزيني الكاملية وخزائن مالبس أفراد العائلة.
املواصالت :دفعة السيارة ،تأمني السيارة ،الوقود ،الزيت ،موقف السيارات ،التصليحات
والصيانة.
خارجا ،األفالم ،الحفالت املوسيقية ،األحداث الرياضية ،حاضنات
الرتفيه :العشاء
ً
األطفال ،املجالت ،الجرائد ،العطل ،مستحقات النوادي ونشاطات االستجامم.
املصاريف الطبية :الفحص الطبي ،فحص االسنان ،تأمني البرص ،مستحقات األطباء
وأطباء األسنان واألدوية.
التأمني :تأمني عىل الحياة ،تأمني الشيخوخة ّ
وكل أنواع التأمني (باستثناء املنزل ،السيارة
والفحوصات الطبية).
األوالد :طعام للمدرسة ،الدروس (كاملوسيقى والرقص) ،رسم التعليم ،مرصوف األوالد
والعناية باالوالد.
الهدايا :هدايا عيد امليالد وأعياد امليالد والزواج والذكرى السنوية والتخ ّرج.
أمور متفرقة :التنظيف الجاف ،املصبغة ،العناية بالحيوانات ،العناية بالشعر ،أغراض
وكل األشياء التي مل ّ
التزيني ّ
تغطى يف الفئات السابقة.
هامش التدفق املايل :املال املتبقي لالدخار وألهداف مادية مستقبلية.
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بعد أن تكمل ّ
ملخص النفقات ،أجب عن االسئلة التالية:
 .1إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،حدد هامش التدفق املايل (املدخول الصايف ناقص
النفقات) للشهر الذي وضعت جدول نفقاته .إذا كان هامش تدفق املايل إيجابيا ،ما
هي بعض االستخدامات األخرى لهذا املال؟ إذا كان هامش تدفق املال سلب ًيا ،يف أي
نواحي ميكنك تقليص النفقات؟

 .2ناقش ما يكشف هذا امللخص عن أولوياتك املادية الحالية.

 .3ماذا تريد أولوياتك أن تكون؟

 .4كيف يجب لعادات االنفاق أن تعكس اولوياتك؟
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 .5اختام بالصالة.

النظر اىل األمام :ف ّكر يف التغيريات التي تو ّد أن تحدثها يف اولوياتك املادية .لوظيفة
هذه الجلسة النهائية ،ستحلالن نفقاتكام مجددًا وانتام تضعان امليزانية.
تذكرا أن تحرضا معكام دفرت جدول مواعيدكام اىل الجلسة القادمة ليك تحدّدا
موعدا.
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اجللسة الرابعة

وضع األهداف املالية
ّإن وضع أهداف مادية بتوجيه من الروح القدس
يعطي األزواج االرشاد والحافز واألمل.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

كيف كنّ ا
خذا دقائق قليلة لتستغرقا يف الذكريات باالجابة عن االسئلة التالية:
• ما كانت حاجتكام املادية الكربى عندما تزوجتام؟
• كيف تغيرّ وضعكام املايل منذ أن تزوجتام؟ يف ايّ نواحي بقي عىل حاله؟
• ما هي برأيكام أفضل صفقة قمتام بها كزوجني؟ واألسوأ أو املخيبة لآلمال؟

الجلســــة الرابعــــة • وضـــع األهــــداف املاديــــــة

57

تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بناؤو البيت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

ما هو "الهدف"؟
موج ًها نحو املستقبل
الهدف هو غرض ذو أهمية وقابل للتحقيق .يكون الهدف ّ
ويعتمد عليك ليعرف طريقه اىل التحقيق (مع أنه قد يتط ّلب القليل من االميان)
يوجهك الهدف نحو امتام غايات
وهو محدّد لدرجة أنك ستعرف عندما تصل اليه .قد ّ
أكرب.
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات
صغيرة كل واحدة منها مؤلفة

من ستة أشخاص لإلجابة
عن أسئلة اخملطط الكتابي

املتبقية .أجب عن األسئلة

 .1أيّ من هذه التعابري تش ّكل برأيك هد ًفا؟ ملاذا؟
زوجا جيدًا أو زوجة جيدة.
• أن تكون ً
• أن تكسب مليون دوال ًرا يف اليوم حتى عمر الثالثني.
• أن تستمتع بخمس فرتات هدوء يف األسبوع.

ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة
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 .2كيف تصف التعابري التي ال تعتربها أهدا ًفا؟ ما الذي يحدد الهدف؟

ً
أهدافا؟
ملاذا نضع
 .3ما هي األسباب التي تدفع ببعض الناس اىل عدم وضع أهداف؟

 .4ما الهدف الذي حققتامنه يف املايض؟ (قد يكون أيّ هدف) .كيف ساعدكام وضع
الهدف نصب أعينكام عىل تحقيقه؟

 .5كيف تظنّان أن وضعكام املادي سيكون يف السنوات العرش املقبلة إذا وضعتام
أهدا ًفا نصب أعينكام وعملتام عىل تحقيقها؟
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 .6ما الفائدة من وضع أهداف مادية؟ أجب عن السؤالني  7و  8مع رشيك حياتك.
ميكنكام بعدئذ أن تشاركا فكرة مناسبة أو اكتشا ًفا ما مع املجموعة.

 .7اذكر هد ًفا ماد ًيا طويل األمد تو ّد تحقيقه؟

 .8ماذا يتط ّلب منك تحقيق هذا الهدف؟

خطوات لوضع أهداف متجّ د اهلل
الخطوة األوىل" :امتلئ من الروح القدس"
إذا كنت مؤمناً مسيحياً ،فالروح القدس لن يرتكك أبدًا .إنها لعملية مستمرة أن متتلئ
من الروح القدس (أن يسيطر الروح القدس عليك ويق ّويك) إذ أنه عليك أن تخضع
للمسيح ولسلطته عىل حياتك .يعيش العديد من املسيحيني حياة احباط وعدم جدوى
ألنهم ال يعيشون بق ّوة الروح القدس.
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 .9إقرأ الرسالة اىل أهل أفسس  .)20(18-15 :5مل من املهم أن نكون حكامء "وممتلئني
من الروح القدس" عندما نأخذ قرارات مادية؟

الخطوة الثانية :ارصف وقتا بالصالة وقراءة كلمة الله سائال اياه ما األهداف التي
يجب أن تالحقها بواسطة املوارد املادية التي أوكلها اليك.
 .10ما تخربك هذه اآليات عماّ سيفعله الله لك عندما متيض وقتك بالصالة وقراءة
كلمته؟
• املزمور 8 :32

()21

• املزمور 105 :119

• األمثال 6-5 :3

• متى 8-7 :7

()22

()23

()24
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كيف تحققت هذه اآليات يف حياتك؟

سجل االنطباعات التي يطبعها الله يف حياتك.
الخطوة الثالثةّ :
 .11متى شعرت ان الله أ ّثر فيك لتأخذ قرا ًرا ما أو تالحق هد ًفا ما؟

الخطوة الرابعة :تح ّرك عىل أساس االميان.
 .12إقرأ الرسالة اىل العربانيني  .)25(6-1 :11مل يعترب االميان رضور ًيا لوضع األهداف؟

مبدأ بناؤو البيت:
الهدف املقرون باالميان هو غرض ذو أهمية وقابل للتحقيق تعتقد أن
الله يريدك أن تتقدّ م نحوه.
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اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

متجد الله:
راجع الخطوات الالزمة لوضع أهداف ّ
الخطوة األوىل" :امتلئ من الروح القدس"
إقرأ "القسم الثاين" :السلوك يف الحياة املسيحية" (صفحة  .)104بعد القراءة ،عبرّ عن
اميانك بصالة صامتة.
الخطوة الثانية :ارصف وقتا بالصالة وقراءة كلمة الله سائال الله ما األهداف التي
يجب أن تالحقها بواسطة املوارد املادية التي أوكلها اليك.
اسأل نفسك" ،ما هو شعوري وأنا ارصف وقتي بالصالة وقراءة كلمة الله؟" ضع هذا
األسبوع هد ًفا لقضاء الوقت يف الصالة وقراءة كلمة الله.
سجل االنطباعات التي يطبعها الله يف حياتك.
الخطوة الثالثةّ :
ناقشوا كمجموعة بعض الوسائل للقيام بذلك.
الخطوة الرابعة :تح ّرك عىل أساس االميان.
أجب مع رشيك حياتك عن السؤال التايل :ما هو القرار املادي الذي تواجهانه والذي
يتط ّلب منكام اميا ًنا؟
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حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

كزوجين ( 15دقيقة)
تخ ّيال أن سج ّلكام املادي نظيف .ال دين عليكام وال واجبات مالية حالية ،كام أن
مدخولكام يعادل رواتبكام الحالية .بتعبري آخر ،أنتام تبدآن من جديد .ع ّينا كزوجني
نسبة املدخول الصايف الذي تودّان توزيعه عىل ّ
كل من الفئات التالية( .انظر الصفحة
 53لتحصل عىل وصف ّ
لكل من هذه الفئات)
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%

التربع لالعامل الخريية
االدخار (هامش التدفق املايل)
املسكن
املأكل
امللبس
التنقل
الرتفيه
الفحص الطبي
التأمني
األوالد
الهدايا
املجموع% 100:

%100

بعد تعيني النسب التي تودّان توزيعها عىل ّ
كل فئة ،ناقشا االسئلة التالية:
حصة تتغيرّ أكرث من سواها؟ ّ
وأقل من سواها؟
• إذا بدأت من جديد ،أ ّية ّ
• ما هو أفضل يشء يف االنطالقة الجديدة؟
فرديا ( 15دقيقة)
 .1ما هي الفكرة التي اكتشفتها يف هذه الجلسة والتي تتع ّلق باألهداف املادية؟

الجلســــة الرابعــــة • وضـــع األهــــداف املاديــــــة

65

 .2ما هي أهدافك املادية الثالثة األوىل؟

 .3ما هي برأيك أهداف رشيك حياتك املادية الثالث األوىل؟

سجل انطباعاتك .وبينام
ثم ّ
 .4اسأل الله ما األهداف املادية التي يجب أن تضعهاّ ،
تنس أن تسأل نفسك" :هل هذا الهدف
أنت ّ
تسجل ما تشعر أن الله يخربك به ،ال َ
ّ
ميجد الله؟" ،و"هل هذا الهدف كتايب بال شك؟" ليك تتأكد من أنك ال تخلط رغباتك
ّ
العاطفية مع توجيهات الروح الحالية.
اليك بعض األهداف التي ميكنك أن تصليّ ألجلها:
• نفقات مصاريف العائلة
• تسديد الديون
• دفع الرضائب
• العطاء
• االدخار
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تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1ناقشا األسئلة وانطباعاتكام عن القسم السابق.

سجالها هنا .تذ ّكرا أن هذه األهداف يجب أن
 .2ضعا ُ
ثم ّ
معا ثالث أهداف مادية ّ
تكون مه ّمة وقابلة للتحقيق( .اليك هذا املثل :تسديد دين بطاقة االئتامن بالكامل يف
االشهر الثامين عرش املقبلة)

وسجال الخطوة
 .3وليك تحققا هذا الهدف ،عليكام أن متارسا اميانكام باالفعال .حددا ّ
األوىل التي ستأخذانها نحو ّ
كل هدف ذكرمتانه ساب ًقا.

 .4اختام الجلسة بالصالة لبعضكام البعض ولنجاحكام يف تحقيق أهدافكام املادية.
تذكرا أن تحرضا جدول مواعيدكام اىل الجلسة التالية لتحديد موعد.
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اجللسة اخلامسة

االئتامن ،االقرتاض والدين

ميكن لدين كبري أن مينع األزواج من تحقيق أهدافهم املادية التي وضعوها عىل
املدى الطويل.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

كما اإلعالن
ف ّكر ببعض االعالنات التي رأيتها أو سمعتها مؤخ ًرا والتي بقيت يف ذاكرتك .أيّ إعالن
أو تسويق كان:
• األكرث جاذبية بالنسبة اليك؟
• األسوأ أو األكرث غرابة؟
• األكرث تأففا؟
ماذا تنقل اليك حضارتك عن املال واملمتلكات من خالل اإلعالن؟
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لتأثير إضافي
جنون اجملالت :يضيف هذا
التمرين بعض الترفيه الى

مترين االستعداد.

ثم
اخرت مج ّلة وابحث فيها عن اعالن يس ّوق شيئًا ما ترغب برشائه ّ
اخرب املجموعة مل تو ّد رشاء هذا املنتج.

تقرير المشروع
شارك مع مجموعتك أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بناؤو البيت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

تعريفات مهمة:
الدّ ْين :مال تدين به اىل أيّ شخص لقاء أيّ يشء ،تع ّهد مايل ألحد األشخاص.
االقرتاض :التمكن من استخدام غرض ما ينتمي اىل أحد األشخاص( .يف هذه الجلسة،
االق�تراض يعني الدخول يف تعاقد لدفع فائدة حتى تتم ّكن من استخدام مال
اآلخرين).
الضامنة :هي كفالة (ملكية خاصة ،أسهم أو سندات) تعطى كعربون لتتميم التع ّهد
املايل.
مثن الفرصة :قيمة الخيارات او احتامالت االستثامر األخرى التي متتنع عنها عندما
تتخذ قرا ًرا باالستثامر.
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لم يقترض الناس املال
 .1ما هي بعض األسباب املعهودة التي تدفع بالناس اىل اقرتاض
املال (أكان من مؤسسة للتسليف أو رشكة تصدر بطاقات االئتامن)؟
ما هي برأيك األسباب املنطقية القرتاض املال؟

إن كانت مجموعتك كبيرة
اقسمها ال��ى مجموعات
صغيرة ك��ل واح���دة منها

مؤلفة من ستة أشخاص

لإلجابة عن أسئلة اخملطط
الكتابي املتبقية .أجب عن

األسئلة

ضمن

اجملموعة

الصغيرة ما لم يُطلب منك
عكس ذل��ك .بعد االنتهاء

من كل جلسة ،خذ بعض
الوقت لكي تشارك اجملموعات
الصغيرة أفكارها وأجوبتها

مع اجملموعة الكبيرة

 .2هل أ ّثر موقفك (االيجايب أم السلبي) أم موقف والديك من ال َّد ْين عليكام
كزوجني؟

مبدأ بناؤو البيت:
غال ًبا ما يكون الدين املشكلة الحقيقية ،هو يدل عىل مشكلة
أخرى كالجشع أو مفهوم متواضع للمرء عن ذاته او انغامس يف امللذات
والشهوات او قلة الصرب او نقص يف ضبط النفس.
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أفكار كتابية حول االقتراض
 .3ماذا تقول اآليات التالية عن اقرتاض املال؟
• مزمور 21 :73

• أمثال 7 :22

()26

()27

• أمثال 27-26 :22

()28

 .4يف أيّ ظروف تجد أن االقرتاض خطأ؟ يف أيّ ظروف تجده حسنًا؟

 .5إقرأ رسالة يعقوب  )29(14-13 :4ولوقا  .)30(30-28 :14ما هي املبادئ التي ميكن لك
أن تحددها من هذين املقطعني؟
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 .6كيف ميكن القرتاض املال أن ينتهك هذه املبادئ؟

مبدأ بناؤو البيت:
اقرتاض املال ليس بخطيئة،
إمنا عدم تسديد الدين خطيئة.

املوارد املالية واإلميان
 .7إقرأ سفر إشعياء  )31(9-8 :55وفيلبي  . )32(19 :4كيف يرتبط هذا املقطع باقرتاض
املال؟

 .8ما الفرق بني الحاجة والرغبة؟

 .9كيف أ ّمن لك الرب حاجاتك يف املايض؟
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 .10بأية وسائل تظنّ ان الله يعمل يف موارد الناس املالية؟ شارك مع املجموعة مثال
محددًا.

 .11ناقشا كيف تريدان حال الدين أن يكون بعد:
أجب عن السؤالني 11و 12مع

• سنة واحدة

شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ
أن تشاركا فكرة مناسبة أو

اكتشا ًفا ما مع اجملموعة.

• خمس سنوات
• عرش سنوات

ما هي الخطوة األوىل التي ميكن أن تأخذها لتتميم هدفك للسنة األوىل؟

 .12اذكر قرا ًرا ماد ًيا واحدًا تف ّكر باتخاذه حال ًيا .صليا م ًعا لهذا القرار.
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مبدأ بناؤو البيت:
اقرتاض املال قد ال يعطي الله
فرصة إلظهار أمانته.

ملعلوماتك :سحر املضاعفة
يصب هذا املبدأ يف
دُعي مبدأ املضاعفة بالعجيبة الثامنة من عجائب الدنيا .قد ّ
مصلحتك أو ض ّد مصلحتك ،هذا يتو ّقف عىل كونك املدّخر أو املستعري .قد يساعدك
فهم هذا املبدأ عىل أخذ القرار باالقرتاض أو عدم االقرتاض .عىل سبيل املثال ،لنفرتض
أن موازنتك الشهرية النموذجية هي ثالثة آالف دوالر من دين بطاقة االئتامن غري
املدفوع بفائدة  18باملئة .إذا حملت هذا الدين خالل خمس وثالثني سنة ،كم سيكون
مجموع املبلغ اىل جانب الفائدة الذين ستدفعهام لرشكة بطاقة االئتامن؟
ليك تحدد هذا املبلغ ،راجع الجدول الذي يتبع املثل التايل .جد العدد عند نقطة
االلتقاء بني ثالث وخمسني سنة و 18باملئة ( .)328.0ارضب هذا العدد مبعدّل دين
بطاقة االئتامن الشهري ( )$3000لتحسب كلفة الفرصة املضاعفة لحمل  $3000يف
الشهر يف دين بطاقة االئتامن خالل خمس وثالثني سنة مقابل دفع فواتري بطاقة
االئتامن ّ
كل شهر (.)$984.00 =$3000 × 328.0
بتعبري آخر ،إذا استثمرت مالك يف حساب يستحق فائدة مضاعفة قدرها  18باملئة،
ستش ّكل وديعة ب $3000وستحصل بعد خمس وثالثني عا ًما عىل $984.000
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كام رأينا يف هذا املثلّ ،
فإن الفائدة املضاعفة هي قوة مادية ضخمة.

نسبة الفائدة املئوية

سنوات
الدين

8%

10%

12%

14%

16%

18%

21%

5

1.5

1.6

1.7

1.9

2.1

2.3

2.6

10

2.2

2.6

3.1

3.7

4.4

5.2

6.7

15

3.2

4.2

5.5

7.1

9.3

12.0

17.5

20

4.7

6.7

9.6

13.7

19.5

27.4

45.3

25

6.9

10.8

17.0

26.5

40.9

62.7

117.4

30

10.0

17.5

30.0

50.6

85.9

143.4

304.5

35

14.8

28.1

52.7

98.1

180.3

328.0

789.8

40

21.7

45.3

93.0

188.9

378.7

750.4

1048.4

اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

إقرأ الحالة التالية املعروضة للدراسة ،ثم ناقش األسئلة التي تتبعها.
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ُمنى :اليوم كنت اقرأ الربيد والحظت أننا تخطينا حدود فواتري بطاقة ائتامن من
بطاقاتنا .مل ندين بالكثري من املال؟
سليامن :املشكلة هي ان عمواليت لألشهر الست األخرية كانت منخفضة جدًا.
ُمنى :إذا...؟
سليامن :إ ًذا ،مدخولنا غري كاف ولدينا الكثري من الفواتري لنسدّدها ّ
كل شهر.
ُمنى :ما يحيرّ ين هو أننا يف الصيف املايض كنا نبيع الكثري من املنازل ونجني ماال يفوق
حاجاتنا وقد أقنعتني برضورة رشاء قارب .واآلن تقول يل اننا ال نجني ماال يكفي
لتغطية نفقاتنا الشهرية .أال تنخفض دامئًا مبيعاتك يف فصل الشتاء؟
سليامن :نعم ولكنني مل أكن أظن أنها ستنخفض لهذه الدرجة.
ُمنى :سليامن ،ال ننفك نقع يف منط العيش نفسه الذي عشنا فيه طوال فرتة زفافنا .ال
ميزانية لدينا ،ال نخطط للمستقبل ونشرتي اشياء ال نحتاج اليها!
سليامن :لكننا استمتعنا كث ًريا يف هذا القارب! ف ّكري بالوقت املمتع الذي قضيناه مع
العائلة يف السنة املاضية .اضيفي اىل ذلك انه سمح لنا بالقيام بالنشاطات مع آل
باترسون وتعرفني كم استمتعت انت بذلك!
ُمنى :نعم ،لكنني ال استمتع يف الوقوع بالدين! ماذا سنفعل اآلن؟
سليامن :أظن أننا يجب أن نثق بأن الله سيؤمن لنا املال الكايف لهذا الصيف حتى
نتمكن من تسديد ديوننا بالكامل.
• ما هي املواقف التي أدّت بهذين الزوجني اىل الوقوع بالدين؟
•ما هي بعض الخطوات التي ميكن لسليامن و ُمنى أن يأخذاها حتى يتمكنا من
تغيري هذا الوضع؟
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• ما الذي وجدته مفيدًا يف زواجك لتتعامل مع الضغوطات املادية بطريقة
ايجابية؟

حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

تفاعال كزوجين ( 10دقائق)
خذا دقيقة لتف ّكرا ببعض الديون غري املادية التي تدينان بها .ملن تدينان بـ "دين"
امتنان أو دين حب؟ ف ّكرا بشخص ما ثم اخربا بعضكام البعض من هو هذا وما هو
الدين غري املادي الذي تدينان به اليه.
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ماذا ميكن أن تفعال لتجازيا هذا الشخص؟ ناقشا بعض األفكار كإرسال بطاقة او بريد
الكرتوين أو اجراء اتصال هاتفي أو تحضري حلويات وخططا ملواصلة مرشوعكام حتى
النهاية بتسديد دفعة هذا االسبوع.
إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

فرديا ( 20دقيقة)

بعض التوجيهات حول االقتراض
التوجيه األول :عىل االقرتاض ان يكون مواف ًقا ملشيئة الله.
 .1إقرأ رسالة فيلبي  .)32(7-6 :4متى اقرتضت املال او اتخذت قرا ًرا ماد ًيا من دون ان
تخترب سالم الله؟ ما كانت النتيجة؟

التوجيه الثاين :يجب ان يكون القرتاض املال معنى اقتصادي.
 .2متى قررت ان تقرتض املال وكان لقرارك معنى وسارت األمور عىل ما يرام؟
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التوجيه الثالث :عليك ان تضمن وسيلة لتسدد القرض( .قرض متواز أو مضمون أو
ترقية مثال)
 .3إقرأ مجددًا األمثال  )34(7 :22و  .)35(27-26ماذا يحصل للشخص الذي يقرتض عىل
مبدأ تخميني؟

التوجيه الرابع :عليك أن تتحد مع رشيك حياتك يف أخذ القرار باالقرتاض.
 .4إقرأ املزمور  .)36(1:133كم من املهم ان يتحد الزوج والزوجة عندما يقرران اقرتاض
املال؟ ماذا تفعل عندما ال تتفق أنت ورشيك حياتك عىل االقرتاض؟

 .5بأية طريقة غيرّ ت هذه الجلسة تفكريك حول اقرتاض املال والدين؟
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إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

 .6ف ّكر يف ّمرة اقرتضت فيها املال ثم متنيت لو مل تقرتضه .ما كانت عواقب هذه
التجربة السلبية عىل حياتك؟ ماذا تع ّلمت من هذه التجربة؟

 .7متى قررت ان تقرتض املال وكان لقرارك معنى وسارت األمور عىل ما يرام؟

تفاعال كزوجين ( 30دقيقة)
 .1ناقشا إجاباتكام عن االسئلة السابقة.

 .2ما هو اليشء الذي تف ّكران حال ًيا برشائه عىل دفعات؟ راجعا التوجيهات حول
االقرتاض .كيف تجدان هذه الصفقة مقارنة بهذه التوجيهات؟

ملخص الديون هذا لتحضري ّ
 .3استخدما جدول ّ
ملخص كامل عن املال الذي تدينان به.
كل مقرضّ ،
سجال اسم ّ
كل مبلغ تدينان به ،تاريخ استحقاق الدين وجدول الدفع.
ّ
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ّ
ملخص الدين
(التاريخ)_________________:
ا ُملقرض
بطاقة االئتامن
رهن املنزل

املبلغ الذي تدين به تاريخ االستحقاق
$ 3000
$ 95000

ال يوجد
7/1/2025

جدول الدفع
 /$25شهريا
 /698شهريا

 .4صليا م ًعا عىل الئحة الدين هذه .وإذا وجدمتا ذلك مالمئًا ،ضعا خطة لتسديد الدين.
لتكن االولوية لدفع الفائدة األكرب عىل بطاقات االئتامن.
وإن كنت مستعدا ،تع ّهد بعدم االقرتاض إال إذا كنت رشيك حياتك مواف ًقا متا ًما عىل
االقرتاض.
و ّقع عىل التعهد التايل يف كتاب رشيك حياتك الشخيص الخاص بهذه الدراسة.
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"أتعهّ د لك بعدم اقتراض المال او استعمال بطاقات االئتمان
كقرض على المدى القصير من دون موافقتك الحرة والتامة".
(التوقيع)_________________________(التاريخ)
تذ ّكر أن ُتحرض دفرت جدول مواعيدك اىل الجلسة التالية لتحدّد موعدا.
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اجللسة السادسة

العطاء

ّإن العطاء هو مفتاح الحرية املادية.

متريـن االستعداد

 15دقـيـقـة

وهب المال
إذا أردت أن تنفق مئة ألف دوالر ،ملن تهب هذا املبلغ؟ حددا كزوجني املؤسسات
الخريية التي تهبان املال اليها وكم ستقدّمان ّ
لكل منها.
حاوال أن تسجال أسامء ثالث مؤسسات عىل األقل.
املؤسسة

املبلغ

.1
.2
.3
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بعد توزيع الرثوة ،اخربا املجموعة اىل أي مؤسسات تهبان املال وملاذا؟
تقرير المشروع
شارك مع املجموعة أم ًرا واحدًا تع ّلمته من جلسة مرشوع بناؤو البيت السابقة.

اخملطط الكتابـي
ّ

 60دقـيـقـة

يف هذه الجلسة ،ستتع ّلامن بعض التوجيهات الكتابية التي تساعدكام يف اتخاذ
قراراتكام بالعطاء.

أساس العطاء
إن كانت مجموعتك كبيرة

اقسمها ال��ى مجموعات
صغيرة كل واحدة منها مؤلفة

 .1ما هي األسباب (السلبية أو االيجابية) التي تدفع الناس اىل
العطاء؟

من ستة أشخاص لإلجابة
عن أسئلة اخملطط الكتابي

املتبقية .أجب عن األسئلة
ضمن اجملموعة الصغيرة ما

لم يُطلب منك عكس ذلك.
بعد االنتهاء من كل جلسة،
خذ بعض الوقت لكي تشارك
اجملموعات الصغيرة أفكارها

وأجوبتها مع اجملموعة الكبيرة
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كل زوجني مقط ًعا عىل األقل من املقاطع التالية ،فليقرأه ّ
 .2بعد أن يختار ّ
كل زوج مع
ثم ليشاركا مقطعهام وبعض
رشيك حياته وليناقشا ماذا يخرب هذا املقطع عن العطاءّ .
األفكار مع املجموعة.
• أمثال 10-9 :3
• أمثال 17 :19
• أمثال 9 :22

()37

()38

()39

• أمثال 27 :28

()40

• متى 42 :5

()41

• لوقا 38 :6

()42

• أعامل الرسل .)43( 35 :20

 .3ليك تحصل عىل فكرة كتابية أوسع عن العطاء ،إقرأ متى .)44(21-19 :6
• ما الفرق بني الكنوز األرضية والكنوز الساموية؟

• كيف تعكس عاداتنا يف العطاء ما نكنزه؟

الجلســــة الرابعــــة • العطـــــــــــــــاء

87

 .4إقرأ املزمور  .)45( 2-1 :24مل نرتدد برأيك يف بعض األحيان يف أن نعيد لله ما هو يف
األصل ملك له؟

مبدأ بناؤو البيت:
العطاء هو أن نعيد لله ما هو يف األصل ملك له.

العطاء بحسب أولويات اهلل
عم يجب أن تكون اولوياتك؟
 .5ماذا تخربك اآليات التالية ّ
• 1كورنثوس 2-1 :16

• غالطية 10 :2

()47

• يعقوب 27 :1

88

()46

()48

إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

 .6ما هي بحسب املقاطع السابقة بعض الوسائل العملية التي ميكن من خاللها ان
نعطي؟

 .7إقرأ متى  .)49(20-18 :28إذا كان هذا التفويض الكبري يعكس ً
أيضا أولويات الله ،ما
هو إ ًذا نوع الخدمات التي يجب أن نؤيدها؟

 .8ف ّكر يف عاداتك الحالية يف االنفاق .ملن تهب مالك حال ًيا
وكم تهب من املال؟ كيف تشعر حيال األولويات التي يعكسها
عطاؤك؟
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أجب عن السؤالني  8و 9مع

شريك حياتك .ميكنكما بعدئذ

أن تشاركا فكرة مناسبة او
اكتشا ًفا ما مع اجملموعة.
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 .9أين تظن أن الله يقودك لتعطي أكرث؟ ما هي برأيك الغايات الخريية األخرى التي
يقودك الله اىل تأييدها؟

مبدأ بناؤو البيت:
العطاء هو نتيجة النمو الروحي وليس سب ًبا له.

موقف في العطاء
 .10إقرأ الرسالة الثانية اىل أهل كورنثوس  .)50(15-1 :8كيف تصف موقف أهل
مقدونية من العطاء؟ كيف تصف باملقابل موقف معظم املسيحيني من العطاء؟

 .11إقرأ الرسالة الثانية اىل أهل كورنثوس  .)51(8-6 :9كيف تحقق مبدأ "تحصد مام
تزرع" يف حياتك؟
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 .12مل يجب أن نعطي بفرح ؟ ماذا ميكن أن تفعل يك تعطي مبحبة أكرث؟

اخلــالصــــــــة

 15دقـيـقـة

خذ دقيقتني ملراجعة األسئلة التالية .د ّون إجاباتك عن األسئلة التي ميكنك أن تجيب
ثم شارك إجاباتك مع املجموعة.
عنهاّ .
• ماذا عنت لك هذه املجموعة خالل الدراسة؟ حدد.

• ما هو الدرس األهم الذي تع ّلمته أو اكتشفته خالل هذه الدراسة؟
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• كيف غيرّ تك هذه الدراسة أو فرضت تحد عليك أو عىل زواجك؟

• ماذا تود أن تكون الخطوة التالية لهذه املجموعة؟

حتديد موعد
حدّد موعدًا لتكمل مرشوع بناؤو البيت مع رشيكك للجلسة التي تسبق لقاء
املجموعة .سيطلب منك قائد املجموعة يف الجلسة املقبلة أن تشارك أم ًرا واحدًا من
هذه الخربة مع املجموعة.
التاريخ
الوقت
املكان

وظيفة بناؤو البيت

 60دقـيـقـة

الوظيفة األخرية
92

اآلن وقد وصلت اىل نهاية هذه الدراسة ،يبقى عليك أن تخلق ميزانية وتلتزم بها.
إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

عد اىل ملخص النفقات يف وظيفة بناؤو البيت للجلسة الثالثة ومستخد ًما هذا امللخص
كمرجع سائال الله االرشاد ،قرر ما يجب أن تو ّزع عىل كل فئة من فئات النفقات
املندرجة يف جدول ميزانية األرسة.
املوسعة من ّ
ملخص
قد تجد من املفيد وأنت تعمل عىل الوظيفة الرجوع اىل النسخة ّ
النفقات يف امللحق (الصفحة .)139
اليك بعض األسئلة االساسية التي تحتاج ان تطرحها عىل نفسك وأنت تعمل عىل
ميزانيتك:
• هل ندّخر ما يكفي لحاجاتنا الطويلة األمد؟

• هل ميكننا تفادي الديون او الخروج منها مع هذه امليزانية؟

نضحي حتى نبقى ضمن هذه امليزانية؟
• مل علينا أن ّ
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ميزانية األسرة
(التاريخ :الشهر____________ السنة_____________)
املدخول الصايف (بعد الرضائب)____________________:
النفقات
تربع لألعامل الخريية
نفقات الدين
املدخرات
مصاريف الحياة

شهريا

مصاريف غري
شهرية

املجموع

املسكن
املأكل
امللبس
املواصالت
الرتفيه
مصاريف طبية
التأمني
األوالد
الهدايا
متفرقات

املجمــــــــوع:
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شرح خلانات ميزانية األسرة:
اليك الئحة بأنواع النفقات لتف ّكر بها بينام تحدد ميزانية األرسة.
التربع لالعامل الخريية :العشور ،دعم االرساليات وأعامل خريية أخرى.
نفقات الدين :فائدة بطاقة االئتامن ودفعات القرض غري املذكورة يف أيّ نوع آخر.
املدخرات :حساب الفرد التقاعدي وودائع لحساب التوفري واستثامرات أخرى.
املسكن :الرهن ،االجار ،مالكو املنزل أو تأمني املستأجرين ،رضائب امللكية ،أشياء
مفيدة (الغاز ،الكهرباء ،الهاتف ،النفاية ،أنابيب املجاري واملياه) ،التنظيف ،التصليحات
والصيانة.
خارجا يف املطاعم.
تسجل هنا تكاليف العشاء ً
املأكل :البقالة .ال ّ
امللبس :أدوات التزيني الكاملية وخزائن مالبس أفراد العائلة
املواصالت :مبلغ مايل لتسديد مثن السيارة ،تأمني السيارة ،الوقود ،الزيت ،موقف
السيارات ،التصليحات والصيانة.
خارجا ،األفالم ،الحفالت املوسيقية ،األحداث الرياضية ،حاضنات
الرتفيه :العشاء
ً
األطفال ،املجالت ،الجرائد ،العطل ،مستحقات النوادي ونشاطات االستجامم.
مصاريف طبية :الفحوصات الطبية ،فحص االسنان ،تأمني البرص ،فحوصات األطباء
العا ّمون وأطباء األسنان واألدوية.
التأمني :تأمني عىل الحياة ،تأمني الشيخوخة ّ
وكل أنواع التأمني (باستثناء املنزل ،السيارة
والفحوصات الطبية)
األوالد :طعام للمدرسة ،الدروس الخاصة (كاملوسيقى والرقص) ،رسوم التعليم،
مرصوف األوالد والعناية باالوالد.
الهدايا :هدايا عيد امليالد وأعياد امليالد والزواج والذكرى السنوية والتخ ّرج.
متفرقات :التنظيف الجاف ،املصبغة ،العناية بالحيوانات ،العناية بالشعر ،أغراض
وكل األشياء التي مل ّ
التزيني ّ
تغطى يف الفئات السابقة.
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لتأثير إضافي
رحلة ميدانية قصيرة :جتربة

زورا كزوجني مق ّر خدمة مسيحية تهتامن بدعمه وحددا:

كي تقرر أين تهب مالك.

• حاجاته املادية.

مسلية وتطبيقية تساعدك

• إذا ما كان يستخدم موارده املالية جيدًا.
• نتائج هذه الخدمة.
• أهداف هذه الخدمة.
إذا كانت زيارة مركز الخدمة غري ممكنة ،ف ّكرا بالكتابة اليه أو زيارة موقعه عىل
اإلنرتنت لتحديد األمور التي سبق وذكرناها.
قد تف ّكر أنت ورشيك حياتك بالقيام بنشاط مادي إضايف اآلن أو يف املستقبل وهو أن
تحسبا معدّل ثروتكام الصايف .فمعرفة معدّل ثروتكام الصايف تؤمن لكام مساحة مادية
تقيسان من خاللها التقدم املادي الذي احرزمتاه .وعندما تحددان هذا املعدّل بانتظام
(عىل سبيل املثال سنو ًيا) ،ميكنكام أن تق ّيام أين أنتام من الوصول اىل أهدافكام املادية
الشاملة الطويلة األمد .إذا كان هذا األمر يثري اهتاممكام ،ميكنكام أن تعمال من خالل
الجداول املوجودة يف امللحق ابتداء من الصفحة .139

نرجو أن تزوروا موقعنا االلكرتوين عىل العنوان التايل
www.familylife.com/homebuilders
www.arabfamilylife.com/homebuilders
وارسلوا لنا آراءكم حول هذه الدراسة وليك نرسل لكم معلومات إضافية
عن كتب حياة العائلة األخرى وعن املؤمترات التي نعقدها.
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ما هي
الخطوة التالية؟
نرفع دامئًا صالتنا يك تكونوا قد استفدتم قدر املستطاع يف هذه الدراسة من سلسلة
بناؤو البيت لرتبية االوالد .نأمل أن زواجكام وبيتكام سيصبحان أكرث صالبة عندما
تس ّلامن حياتكام ليسوع املسيح وتبنيان بيتكام بحسب مخططه الكتايب.
نامل ً
أيضا أن تبدآ بالسعي لتقوية زيجات أخرى يف جامعتكام ومحيط كنيستكام
املح ّ
يل .تحتاج الكنيسة اىل أزواج مثلكام ملتزمني يف بناء زيجات مسيحية .هذه القصة
من الحرب العاملية الثانية توضح هذه النقطة.
إ ّنه العام  .1940سقط الجيش الفرنيس لت ّوه تحت هجوم هتلر العنيف .وتراجع
الهولنديون بعد أن هزمهم النازيون هزمية ساحقة .استسلم البلجيكيون ووقع الجيش
االنكليزي يف الفخ يف الساحل الفرنيس داخل قناة مرفأ دنكريك.
بدا وكأنه حكم عىل مئتي وعرشين ألف رجل من أفضل رجال بريطانيا باملوت مح ّولني
لون مياه قناة بريطانيا اىل االحمر .مل تدرك جيوش الديكتاتور االملاين املوجودة عىل
بعد أميال فقط يف املرتفعات الفرنسية كم كانت قريبة من النرص.
بدا األمل باالنقاذ ضعي ًفا وغري مج ٍد يف الوقت املتبقي .وأخرب األسطول البحري االنكليزي
"الضئيل" –املحرتفون -امللك جورج السادس بأنه ميكنهم إنقاذ  17000جندي عىل
األكرث وأنذروا مجلس العموم ليتحضرّ الستالم "أنباء قاسية وعنيفة".
ّ
شل السياسيون وضعف امللك ،ومل يكن مبقدار الحلفاء سوى مشاهدة ما يجري
عن بعد .وإذ بدا حتف الجيش الربيطاين وشي ًكا ،ظهر أسطول غريب يف أفق القناة
االنكليزية – رمبا هو التشكيلة االكرث وحشية من السفن التي حشدت يف التاريخ
ك ّله.
فقد ظهرت سفن صيد بالشباك ،وزوارق سحب ،وقوارب لنقل الرمل ،ومراكب صيد
رشاعية ،وقوارب نجاة ،وسفن املتعة ،ومراكب رشاعية ،وسفن تجارية ،حتى أنه تض ّمن
مـــا هـــي الخطــــوة التاليــــة
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فرقة إطفاء أسطول لندن الصغري .كان يقود ّ
كل سفينة متطوعون مدنيون من أهالٍ
بريطانيني أبحروا إلنقاذ ابناء بريطانيا املرهقني والنازفني.
كتب ويليم مانشسرت يف كتابه امللحمي "األسد األخري" قائال :إنه حتى اليوم ،ما حصل
يتم إنقاذ ّ
عام  1940يف ّ
كل
أقل من اربع وعرشين ساعة ال يزال يبدو وكأنه معجزة .مل ّ
الجيوش الربيطانيني فحسب ،بل ً
أيضا  118000فرق حليفة أخرى.
يشبه البيت املسيحي اليوم اىل ح ّد كبري هذه الفرق يف دنكريك .فهي تتع ّرض للضغط
والوقوع يف الفخ وتخرس قيمها وتحتاج بذلك اىل املساعدة .تحتاج اىل مساعدتكام.
قد تشبه الجامعة املسيحية انكلرتا اىل ح ّد كبري – فنحن نقف ونتتظر السياسيني
ّ
ليتدخلوا يف عائالتنا وينقذوها .لكن املشكلة أكرب من أن
واملختصني ورجال الدين
يح ّلها ّ
كل هؤالء مجتمعني.
مع أعىل نسبة طالق يف أيّ دولة عىل وجه األرض ،نحتاج اىل جهد رجال ونساء عازمني
عىل املساعدة ّ
بكل الوسائل املتاحة لهم يف إنقاذ املصابني املرهقني واملجروحني يف
عائالتنا اليوم .نحتاج اىل جهد جهيد يبذله أزواج عاديون يؤمنون بإله غري عادي .لقد
اعتاد املتزوجون يف الكنيسة لفرتة طويلة من الوقت أن ُيلقوا مسؤولية وامتياز التأثري
يف اآلخرين عىل عاتق املتفرغني للخدمة بدوام كامل.
رمبا تكون هذه الدراسة قد استُخدمت بالفعل "إلضاءة الشعلة" يف حياتكام الروحية.
ورمبا تكون فتيلة حياتكام الروحية مشتعلة أص ًال وهذه الدراسة غذتها مبزيد من
الوقود .بغض النظر عن حالتكام الروحية ،هل تسمحان لنا بوضع هذا التحدي
أمامكام يف استثامر حياتكام يف اآلخرين؟
ميكنكام أنتام وغريكام من املتزوجني حول لعامل أن تتّحدوا معاً لبناء اآلالف من
الزيجات والعائالت .حني تبدآن مبجموعة من "بناؤو البيت" ،لن تعمال عىل تقوية
عالقات زوجية أخرى فحسب ،إمنا ستالحظان أن زواجكام سينمو بينام تشاركان هذه
املبادئ مع اآلخرين.
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هل ستنضم الينا في"ملسنا حلياة اآلخرين ...وفي تغيير
العائالت"؟
إليك يف ما ييل بعض الطرق العملية التي ميكن أن تحدث تغيريا يف حياة العائالت
اليوم:
.1اجمع فريقا من أربعة اىل مثانية متزوجني و ُقدهم من خالل الجلسات الستة
يف هذه الدراسة من "بناؤو البيت" بعنوان "إدارة املال يف زواجك"( .ملاذا ال
تف ّكر أيضا بتشجيع آخرين من كنيستك أو ح ّيك لتشكلوا مجموعات أخرى من
"بناؤو البيت").
 .2التزم باالستمرار يف بناء زواجك بدراسة كت ّيب آخر من سلسلة بناؤو البيت
للمتزوجني.
 .3إحدى الوسائل الرائعة للكرازة هي عرض فيلم املسيح وهو متاح عىل
أرشطة فيديو .ملزيد من املعلومات الرجاء األتصال بحياة العائلة عىل الرقم
التايل1-800-FL-TODAY :
وكزوج نْي
 .4أقم حفل عشاء وقم بدعوة العائالت املوجودة يف ح ّيك اىل بيتك،
َ
شاركا املدع ّوين عن إميانكام باملسيح.
 .5شارك محبة املسيح مع أوالد الجريان.
.6إن كنت قد حرضت مؤمترا خاصا بالزواج برعاية حياة العائلة ،فلامذا ال تعرض
أن تساعد راعي كنيستك يف إرشاد الخاطبني املقبلني عىل الزواج باستخدام
الكت ّيبات التي حصلت عليها؟
ملزيد من املعلومات عن أي من هذه الخدمات املذكورة أعاله ،الرجاء االتصال
بكنيستك املحلية أو أكتب اىل العنوان التايل:
FamilyLife
P.O. Box 8220
Little Rock, AR 72221 - 8220
www.familylife.com
www.arabfamilylife.com
مـــا هـــي الخطــــوة التاليــــة
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سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني

سلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد

هذه الكتب متوفرة يف موقعنا عىل االنرتنت
www.arabfamilylife.com

مشاكلنا
وحلول الله
سيضطر بالنهاية كل شخصني متزوجني أن يواجها النزاع يف زواجهام .سيواجهان مشاكل
يف التواصل ورصف األموال وصعوبات من الناحية الجنسية .هذه املواضيع مهمة جدا
للتوصل اىل عالقة محبة قوية بينك وبني رشيك حياتك .لقد ُص ّممت سلسلة بناؤو
البيت للمتزوجني لتساعدكام يف تقوية زواجكام يف كثري من هذه النواحي الخطرية.

اجلزء األول :املشكلة الكبيرة
هناك مشكلة أساسية يف كل زواج وهي أساس أي مشكلة أخرى وال ميكننا أن نح ّلها.
مهام حاولت بق ّوتك ،فهذه املشكلة هي أكرب من أن تح ّلها بنفسك.
هذه املشكلة هي مشكلة االنفصال عن الله .إن أردت أن تخترب الزواج كام أراده الله
أن يكون ،عليك أن تتمتّع بعالقة حيوية مع الله الذي خلقك والذي يعرض عليك القوة
لتحيا حياة سعيدة وهادفة.
املشكلة التي تفصلنا عن الله هي الخطيئة .يعتقد أغلبنا أن كلمة الخطيئة هي إشارة
اىل قامئة من العادات السيئة التي منارسها يف حياتنا والتي يتّفق الجميع عليها أنها
سيئة .نحاول أن نعالج مشكلة الخطيئة فنجاهد ليك ُنصبح أفضل ،فنقرأ الكتب ليك
نعرف كيف نسيطر عىل غضبنا أو نتو ّقف عن غش الحكومة يف تقارير رضائبنا.
لكننا نعلم يف أعامق قلوبنا أن مشكلة الخطيئة هي أعمق من مج ّرد الئحة من
العادات السيئة .لقد مت ّردنا جميعنا ض ّد الله .لقد تجاهلنا الله وقررنا أن نعيش حياتنا
كام يحلو لنا .يقول الكتاب املقدس إن الله الذي خلقنا يريدنا أن نتبع خطته لحياتنا.
لكن بسبب مشكلة خطايانا نعتقد أن أفكارنا وخططنا أفضل من أفكار وخطط الله.
•"اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رومية .)23 :3
ماذا تعني هذه العبارة" ،اعوزهم مجد الله"؟ إنها تعني أن أحدا منا مل يثق بالله
ومل يعطيه حق قدره .لقد سعينا أن ُنريض ذواتنا بأمور أخرى واعتربنا هذه األمور
مشاكلنــــــا وحلـــــول اللـــــه
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األخرى أنها أكرث قيمة من الله نفسه .لقد ذهب ّ
كل منا يف طريقه الخاص .يقول
الكتاب املقدس إنه يجب أن ندفع عقابا عن خطايانا .ال ميكننا بكل بساطة أن نعمل
عىل هوانا ثم نتمنى أن تكون أفعالنا مناسبة مع الله .إن تبعنا خططنا الخاصة ،فهذا
سيقودنا اىل دمارنا.
•"توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق املوت" (أمثال .)12 :14
•"ألن أجرة الخطيئة هي موت" (رومية .)23 :6
إن عقوبة الخطيئة هي انفصالنا األبدي عن محبة الله .الله قدوس أما نحن فخطاة.
مهام حاولنا ال نستطيع أن نأيت بخطة بديلة لنتجنّب هذا العقاب كأن نعيش مثال
حياة صالحة أو أن نحاول أن نطيع ما يقوله الكتاب املقدس.

ّ
حل اهلل ملشكلة اخلطيئة
نشكر الله ألنه أوجد سبيال لحل هذه املعضلة ،فقد أصبح الله إنسانا من خالل شخص
يسوع املسيح .عاش املسيح حياة القداسة بطاعة كاملة لخطة الله .لقد مات املسيح أيضا
طواعية عىل الصليب ليك يدفع عقوبة خطايانا .بعد ذلك أثبت أنه أقوى من الخطيئة أو
املوت حني قام من بني األموات .هو وحده عنده الق ّوة أن يرفع عنا عقوبة خطايانا.
• "قال له يسوع ،أنا هو الطريق والحق والحياة .ليس أحد يأيت اىل اآلب إال يب"
(يوحنا .)6 :14
•"ولكن الله نّبي محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا" (رومية .)8 :5
• " ...أن املسيح مات من أجل خطايانا ...وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث
حسب الكتب ،وأنه ظهر لصفا ثم لالثني عرش .وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة
ألكرث من خمسمئة" (1كورنثوس .)6-3 :15
• "ألن أجرة الخطيئة هي موت .وأما هبة الله فهي حياة أبدية باملسيح يسوع
ربنا" (رومية .)23 :6
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موت يسوع املسيح أوجد ّ
الحل ملشكلة خطايانا .لقد س ّد اله ّوة بيننا وبني الله .هو
يدعونا جميعا أن نأيت إليه وأن نرتك خططنا الفاشلة يف قيادة حياتنا .هو يريدنا أن
نثق بالله وبخطته.
إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

قبول ّ
حل اهلل
إن كنت موافقا أنك منفصل عن الله فهو يدعوك اآلن أن تعرتف بخطاياك .لقد أوصلنا
أنفسنا جميعا اىل حالة من الفوىض ألننا ّ
فضلنا بعناد أن نتبع أفكارنا وخططنا من أن
نتبع أفكار الله وخطته .وكنتيجة لهذا الخيار ،نحن نستحق أن ُنفصل عن محبة الله
وعنايته بنا .لكن الله وعدنا أنه إن اعرتفنا أننا مت ّردنا عىل خطته ّ
وأن حياتنا تع ّمها
الفوىض فإنه سيغفر لنا و ُيصلح مشكلة خطايانا.
•"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصريوا أوالد الله أي املؤمنون باسمه"
(يوحنا .)12 :1
• "ألنكم بالنعمة مخلصون باإلميان وذلك ليس منكم .هو عطية الله ليس من
أعامل يك ال يفتخر أحد" (أفسس )9-8 :2
حني يتكلم الكتاب املقدس عن قبول املسيح ،فهذا يعني أننا نعرتف بأننا خطاة وأننا
ال نستطيع أن نحل املشكلة بأنفسنا .هذا يعني أننا نرتك خطايانا وأننا نثق باملسيح
يك يغفر خطايانا ويجعلنا كام يريدنا هو أن نكون .ال يكفي أن نؤمن بعقلنا فقط أن
املسيح هو ابن الله ،بل علينا بإرادتنا أن نثق به باإلميان وبخطته لحياتنا.
هل األمور بينك وبني الله عىل وفاق؟ هل أنت عىل وفاق مع خطة الله كمحور
لحياتك؟ أم أن حياتك بضياع ألنك تريد أن تفعل ما يحلو لك؟
ميكنك أن تقرر اليوم أن تتغري .ميكنك أن تلتفت اىل املسيح وتسمح له أن يغيرّ حياتك.
كل ما عليك أن تفعله هو أن تتكلم معه وتخربه ما الذي يجول يف خاطرك ويف قلبك.
إن مل تكن قد فعلت هذا سابقا ،أنصح أن تتبع الخطوات التالية:
•هل توافق أنك بحاجة اىل الله؟ قل ذلك لله.
•هل حياتك تغمرها الفوىض ألنك تبعت خطتك الشخصية؟ قل ذلك لله.
•هل تريد أن يغفر لك خطاياك؟ قل ذلك لله.
•هل تؤمن أن موت يسوع املسيح عىل الصليب وقيامته من بني األموات أعطته
السلطة أن يعالج مشكلة خطيتك وأن يهبك الحياة األبدية .قل ذلك لله.
•هل أنت عىل استعداد أن تعرتف أن خطة الله لحياتك هي أفضل من أي خطة
ممكن أن تف ّكر بها؟ قل ذلك لله.
مشاكلنــــــا وحلـــــول اللـــــه
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• هل توافق أن لله الحق أن يكون ربا وسيدا عىل حياتك؟ قل ذلك لله.
"اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب
(إشعياء )6 :55
اقرتح أن تصيل هذه الصالة:
أيها الرب يسوع ،أنا بحاجة إليك .أشكرك ألنك مت عني عىل الصليب عقابا عىل
خطاياي .أنا أقبلك مخلصا ور ّبا .أشكرك ألنك غفرت خطاياي وألنك أعطيتني
الحياة األبدية .أجعلني أن أكون الشخص الذي تريده أنت.
هل تعبرّ هذه الصالة عن شوق قلبك؟ ّ
صل هذه الصالة اآلن إن كانت تعبرّ عن شوق
قلبك وسيدخل املسيح حياتك كام وعد.

اجلزء الثاني :السلوك في احلياة املسيحية
بالنسبة اىل كل من يتبع املسيح ،أي املسيحي ،فإن أجرة الخطيئة قد دُفعت بالكامل،
إال أن نتائج الخطيئة تستمر يف مالحقتنا يف حياتنا.
•"إن قلنا إنه ليس لنا خطية ُن ّ
ضل أنفسنا وليس الحق فينا 1( ".يوحنا .)8 :1
• "ألين لست أفعل الصالح الذي أريده بل ّ
الرش الذي لست أريده إياه أفعل".
(رومية .)19 :7
نتائج الخطيئة تنتقل أيضا اىل زواجنا ،فحتى املؤمنني باملسيح ُيصارعون للحفاظ عىل
زواج ثابت يمُ ّجد اللهُ .يدرك كثري من املتزوجني أخريا أنه ال ميكنهم أن يحافظوا عىل
زواجهم بقوتهم ،إمنا فقط ميكنهم أن ينجحوا مبساعدة الله .ميكن للروح القدس أن يؤ ّثر
بق ّوة يف حياة املؤمنني الزوجية والذين يعيشون لحظة بلحظة تحت إرشاده ونعمته.

املؤمنون املسيحيون الذين يركزون على ذواتهم
ُيصارع الكثري من املؤمنني املسيحيني ليك يحيوا الحياة املسيحية بقوتهم ألنهم ال
يسمحون لله أن يسيطر عىل حياتهم .مصالحهم مصالح ذاتية وغالبا ما تكون نتيجتها
الفشل واالحباط.
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• "وأنا أيها األخوة مل أستطع أن أكلمكم كروحيني بل كجسديني كأطفال يف
املسيح .سقيتكم لبنا ال طعاما ألنكم مل تكونوا بعد تستطيعون بل اآلن أيضا ال
تستطيعون ألنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم
جسديني وتسلكون بحسب البرش 1( ".كورنثوس .)3-1 :3
ال يستطيع املؤمن املسيحي الذي يركز عىل ذاته أن يخترب الحياة املسيحية املثمرة
وملئها .هؤالء األشخاص يثقون مبجهودهم الخاص ليك يحيوا الحياة املسيحية :هم إما
مل يعرفوا ،أو نسوا محبة الله وغفرانه وق ّوته .هذا النوع من املؤمن املسيحي:
• يعيش حياته الروحية بتق ّلب مستم ّر.
• ال يستطيع أن يفهم نفسه ،فهو يريد أن يفعل ما هو صالح لكنه ال يقدر.
• يفشل باالعتامد عىل الروح القدس ليعيش الحياة املسيحية.
بعض هذه الصفات أو جميعها يتّصف بها املؤمن املسيحي الذي ال يثق بالله ثقة
عمياء:
العصيان
نقص يف محبة الله واآلخرين
حياة صالة غري ثابتة
أو مستمرة
ال يشتاق أن يدرس كلمة الله
يترصف حسب الناموس
ّ

أفكاره غري طاهرة
يحسد اآلخرين
يعيش بقلق
يفشل برسعة و ُيصاب باالحباط
ينتقد
يعيش بال هدف

مالحظة :عىل اإلنسان الذي يعرتف بأنه مسيحي ويستم ّر مبامرسة الخطيئة أن يعلم
أنه قد ال يكون مسيحيا عىل اإلطالق حسب ما ورد يف  1يوحنا  ،9 ،6 :3 ،3 :2وأفسس
.)5 :5

املؤمنون املسيحيون الذين يركزون على الروح
عندما يضع املؤمن املسيحي املسيح عىل عرش حياته ،فإنه يستسلم لقيادة وإرشاد
الله .مصالح هذا املؤمن املسيحي ُمقادة بواسطة الروح القدس ،وهو عىل تناغم
ووفاق مع خطة الله.
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•"وأما مثر الروح فهو محبة فرح سالم طول أناة لطف صالح إميان وداعة تعفف.
ضد أمثال هذه ليس ناموس" (غالطية .)23-22 :5
قال يسوع،
•"...وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنا .)10 :10
•"أنا الكرمة وأنتم األغصان .الذي يثبت ّيف وأنا فيه هذا يأيت بثمر كثري ،ألنكم
بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئا" (يوحنا .)5 :15
•"لكنكم ستنالون ّقوة متى ّ
حل الروح القدس عليكم وتكونون يل شهودا يف
أورشليم ويف كل اليهودية والسامرة وإىل أقىص األرض" (أعامل الرسل .)8 :1
الصفات التالية هي النتائج الطبيعية لعمل الروح القدس يف حياتنا:
املسيح يف مركز الحياة
قوة من الروح القدس
دافع إلخبار اآلخرين عن يسوع
تكريس للصالة
دراسة لكلمة الله
ثقة بالله
طاعة لله

محبة
فرح
سالم
طول أناة
وداعة
لطف

تعفف

تعتمد درجة ظهور هذه الصفات يف الحياة املسيحية ويف الزواج عىل مدى ثقة املؤمن
املسيحي يف الرب يف كل تفاصيل حياته ،وكذلك عىل مدى نضوج ذلك الشخص يف املسيح.
ال يجب عىل الشخص الذي بدأ للت ّو بفهم خدمة الروح القدس أن يفشل إن مل يكن مثمرا
كاملؤمنني الناضجني الذين عرفوا واختربوا هذه الحقيقة ملدة طويلة من الزمن.

إعطاء السيطرة هلل
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يعد يسوع أتباعه بحياة امللء وبحياة مثمرة إن سمحوا للروح القدس أن يقودهم
ويقويهم .حني نعطي الله السيطرة عىل حياتنا يسكن املسيح فينا ومن خاللنا بقوة
الروح القدس (يوحنا .)15
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إن كنت ترغب بصدق أن يقودك الله ويعطيك الق ّوة ،فعليك أن تسلم حياتك اآلن
لقيادة الروح القدس (متى  ،6 :5يوحنا .)39-37 :7
اعرتف أ ّوال بخطاياك لله وق ّرر أن ترتك كل الخطايا التي كنت ترتكبها سابقا .اشكر الله
باإلميان ألنه غفر كل خطاياك ألن املسيح مات ألجلك (كولويس 1 ،15-13 :2يوحنا :1
 ،3-1 :2 ،9عربانيني .)18-1 :10
تأ ّكد أن ُتس ّلم كل ناحية من نواحي حياتك اىل الله (رومية  .)2-1 :12تأمل يف النواحي
التي ُت ّ
فضل أن تبقيها لنفسك ،وتأ ّكد أن تكون مستعدا لتسليمها هي األخرى لله.
تع ّهد باإلميان أن تعيش حسب إرشاد الروح القدس وقوته.
تكملوا شهوة الجسد .ألن
•  ٍع ْش بالروح القدس" :وإمنا أقول اسلكوا بالروح فال ّ
الجسد يشتهي ضدّ الروح والروح ضدّ الجسد .وهذان يقاوم أحدهام اآلخر حتى
تفعلون ما ال تريدون" (غالطية .)17-16 :5
•ث ٍ ْق بوعد الله" :وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته
يسمع لنا .وإن كنا نعلم أنه مهام طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي
طلبناها منه" (1يوحنا .)15-14 :5

عبّر عن إميانك من خالل الصالة
الصالة هي إحدى الطرق لتعبرّ عن إميانك بالله .إن كانت الصالة التالية تعبرّ بصدق
عن شوق قلبك فرنجو أن تصليها ،أو عبرّ عن هذه الصالة بكلامتك الخاصة:
إلهي الصالح ،انا بحاجة إليك .أنا أعرتف أنني كنت أقود حيايت بنفيس وكانت
النتيجة أنني أخطأت إليك .أنا أشكرك ألنك غفرت خطاياي مبوت املسيح عىل
يتبوأ مكانه عىل عرش حيايت .استلم
الصليب من أجيل .أنا أدعو املسيح اآلن أن ّ
قيادة حيايت بواسطة الروح القدس كام وعدت أن تفعل إن أنا طلبت منك ذلك
القوة من خالل روحك
باإلميان .أشكرك اآلن ألنك ّ
توجه حيايت وألنك تعطيني ّ
القدوس.

مشاكلنــــــا وحلـــــول اللـــــه
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السلوك بالروح القدس
إن كنت مدركا أن هناك أمرا ما يف حياتك (ترصفا أو عمال ما) ال ُيريض الله ،فاعرتف
بكل بساطة بخطيتك ،واشكر الله ألنه غفر خطاياك عىل أساس موت املسيح عىل
الصليب .اقبل محبة الله وغفرانه باإلميان واستم ّر بعالقتك معه.
إن شعرت أن الخطية سيطرت عىل حياتك من جديد ومت ّردت عىل الله ،فحاول أن
تقوم بهذا التمرين وهو بعنوان "التن ّفس الروحي" بينام تعيد زمام السيطرة اىل الله.
	.1الزفري :اعرتف بخطاياك .اعرتف لله أنك أخطأت ض ّده واشكره ألنه غفر خطاياك
حسب 1يوحنا  ،9 :1وعربانيني  .25-1 :10تذ ّكر أن االعرتاف يتض ّمن التوبة
والتصميم عىل تغيري الترصفات واألفعال.
	.2الشهيق :س ّلم قيادة حياتك للمسيح وادعُ الروح القدس ليسيطر من جديد عىل
حياتك .ثق أنه هو الذي يقود حياتك ويقويك حسب الوصية يف غالطية -16 :5
 ،17والوعد يف 1يوحنا  .15-14 :5العودة اىل إميانك بالله يعطيك املقدرة أن
تستمر يف اختبار محبة الله وغفرانه.

أحدث ثورة في زواجك
تكريس حياتك من جديد اىل الله س ُيغني زواجك .إن مشاركة رشيك حياتك ما التزمت
به هو خطوة جبارة لتقوية هذا التكريس .قد ينجذب رشيك حياتك ويكرس نفسه
أيضا لله بينام يظهر فيك عمل الروح القدس .إن سلمتام حياتكام لقيادة الروح القدس
فستكونان قاد َرين أن تساعدا بعضكام بعضا بالبقاء صاد َق نْي مع الله وسيحدث ثورة يف
زواجكام .عندما يكون الله مسيطرا عىل حياتكامُ ،تصبح الحياة مغامرة رائعة.
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معلومات حول قيادة
مجموعة بناؤو البيت

ما هي وظيفة القائد؟

دورك هو دور "املس ّهل" الذي يشجع املشرتكني عىل التفكري وعىل اكتشاف ما يقوله
العجلة
الكتاب املقدس وعىل مساعدة أعضاء املجموعة بالشعور بالراحة وعىل إبقاء َ
يف حالة من الدوران.

ما هو املكان والزمان األفضل للقيام بهذه الدراسة؟
لقد ُص ّممت هذه الدراسة ملجموعات صغرية .إال أنه ميكن استخدامها يف صفوف
مدارس األحد .إليكم بعض االقرتاحات الستخدام هذه الدراسة ضمن مجموعة صغرية
ويف صفوف مدارس األحد:
ضمن مجموعة صغيرة
ُيستحسن أن ُتقام هذه الدراسة يف البيوت لخلق ج ّو من الصداقة والراحة .يف أغلب
األحيان يكون ا ُملضيفان من يقودان هذه الدراسة .أحيانا يكون من الرائع استخدام
زوجني آخ َر ْين .اخ ْرت ما تعتقد أنه يناسب املجموعة كلها وخذ بعني االعتبار عدد
بيت َ
املشرتكني باملجموعة ومكان االجتامع.
لقد ُص ّممت كل جلسة ليك تنتهي خالل  90دقيقة ،لكننا ننصح أن تستمر الجلسة
مدة ساعتني ليك تنتقل بني أقسام هذه الدراسة بخطوات مريحة .لكن تأكد دامئا أن
ال تنىس القاعدة الذهبية للمجموعة الصغرية وهي :املجموعة الناجحة هي املجموعة
التي تبدأ وتنتهي بالوقت ا ُملتّفق عليه .وقت الناس مثني جدا وسيقدّر الناس احرتامك
لعامل الوقت.
في صفوف مدارس األحد
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إن أردت أن تد ّرس هذه املواد يف صفوف مدارس األحد ،عليك أن تقوم بتغي َري ْين
أساسيني لهذه الدراسة )1 :يجب الرتكيز عىل تغطية املواد يف قسم املخطط الكتايب يف
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كل جلسة .املخطط الكتايب هو قلب كل جلسة وهي مصممة ليك تنتهي خالل 60
دقيقة )2 .معظم مدارس األحد مص ّممة ليك يعطي املعلم درسا بدل مشاركة الجميع
ضمن مجموعة .إن أردت استخدام هذه الدراسة عليك أن تجعل الصف يشارك متاما
كاملجموعة الصغرية يف البيوت .يتضمن هذا تفاعالت ونقاشات مع بعضكم البعض،
وقد تضطرون اىل تقسيم املجموعة اىل مجموعات صغرية( .ننصح أن تكون املجموعة
الصغرية مؤلفة من  6اىل  8أشخاص)

ما هو أفضل عدد للمشتركني باجملموعة؟
ننصح أن تكون املجموعة مؤلفة من أربعة اىل مثانية متزوجني (أنت ورشيك حياتك من
زوج نْي أخرين
ضمنهم) .إن كان آخرون مهتمني وال تقدر عىل استيعابهم فاطلب من َ
أن يقودا مجموعة ثانية .إن كانت مجموعتك كبرية نشجعك أن تقسمها باستمرار
خالل الدراسة اىل مجموعات صغرية .سيساعدك هذا يف تغطية املواد بالوقت املحدد
كام يساهم يف أكرب عدد من املداخالت واملشاركات ضمن املجموعات الصغرية.

ماذا عن املرطبات؟
تختار الكثري من املجموعات أن تستعمل املرطبات ،فهي تساعد عىل خلق ج ّو من
الرشكة .إليك بعض االقرتاحات إن قررت أن يكون للمرطبات جزءا داخل املجموعة:
 )1يف الجلسة األوىل (والثانية) عليك أن تؤ ّمن أنت املرطبات ثم تسمح بعد ذلك
للمجموعة أن تشارك )2 .ف ّكر أن تبدأ مع املجموعة بوقت قصري وغري رسمي للرشكة
واملرطبات ( 15دقيقة) ،ثم انتقل بعد ذلك اىل الدراسة .إن تبعت هذه الطريقة
وتأخر أحدهم ،فسيفوتون فقط الطعام ولن يشوشوا عىل الدراسة .رمبا تريد أن تكون
هذه الفرتة يف نهاية االجتامع ليك تشجع عىل الرشكة معا ،لكن تذ ّكر أن تحرتم وقت
املجموعة باالنتهاء عىل الوقت وأن تسمح ملن يريد أن يخرج فورا أن يخرج بكل
محبة.

ماذا عن االهتمام باألوالد؟
تتعامل كل مجموعة بشكل مختلف حسب احتياجاتها .إليك بعض االقرتاحات ليك
تف ّكر بها:
معلومات حول قيادة مجموعة بناؤو البيت
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• اطلب من كل عائلة أن تجد الحل املناسب لرعاية أطفالهم.
• استأجروا كمجموعة مربية أطفال ليك تهتم بهم يف مكان واحد.

ماذا عن الصالة؟
الصالة هي جزء هام من املجموعة الصغرية .عىل الرغم من هذا ،عليك كقائد أن
تكون حساسا وتعرف ألي مدى يشعر الناس يف مجموعتك بالراحة أن يصلوا أمام
الجميع .ال تطلب أبدا من أي شخص أن يصيل بصوت مرتفع إن مل تكن متأكدا أنه
سيكون مرتاحا بالصالة عالنية .يوجد طرق كثرية خالقة كأن تصيل بنفسك أوال ،أو
تطلب متطوعني وأن تسمح للناس بالصالة بعبارات قصرية ومركزة .هناك وسيلة فعالة
ميكن أن تستعملها يف مجموعات كهذه وهي كتابة الئحة بطلبات الصالة .ميكنك أن
تحضرّ ها أنت ،لكن من األفضل أن تسلم هذه الخدمة لشخص آخر يف املجموعة.
يجب أن تقود فرتة الصالة بنفسك ،لكن اسمح لزوجني آخ َرين يف املجموعة أن يكتبا
ويصححا ويوزعا طلبات الصالة هذه.
ّ

في اخلتام
هناك كت ّيب رائع يغطي موضوع قيادة مجموعة بناؤو البيت بتفصيل أكرب وهو كت ّيب
بعنوان "دليل قائد بناؤو البيت" ،تأليف درو وكيت كونز .ميكنك الحصول عىل هذا
الكت ّيب من املكتبات املسيحية املحلية أو عرب االتصال بخدمة حياة العائلة.
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معلومات عن
مالحظات للقائد

ميكن قيادة الجلسات يف هذه الدراسة بكل سهولة من دون التحضري كثريا لها .لكن
مالحظات القائد املرفقة بهذه الدراسة هي ملساعدتك يف التحضري .الفقرات التي
ستجدها ضمن مالحظات القائد هي التالية:

األهداف
إن القصد من قسم األهداف هو املساعدة يف الرتكيز عىل املواضيع التي ستُقدّم يف كل
جلسة من الجلسات.

املالحظات واألفكار املفيدة
ستجد يف هذه الفقرة تعليقات عا ّمة حول الجلسة .هذه املعلومات هي مبثابة أفكار
واقرتاحات .ميكنك أن تكتب الئحة باألشياء التي تريد أن تقوم بها يف كل جلسة.

التعليق
ستتضمن هذه الفقرة مالحظات متعلقة بشكل خاص بأسئلة املخطط الكتايب .لن
يكون لكل أسئلة املخطط الكتايب مالحظات وتعليقات حولها( .مثال السؤال رقم  3يف
املخطط الكتايب يقابله الرقم  3يف قسم التعليق الخاصة بالجلسة األوىل من مالحظات
القائد.

معلومـــــــــات عن مالحظـــــــــات القائـــــــد
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الجلسة األوىل:

وضع املال يف مكانه املناسب

األهداف
تعترب إدارة األموال بذكاء تح ٍّد أليّ زوجني ّ
بغض النظر عن مستوى مدخولهام .يف هذه
الجلسة ،سوف:
• يق ّيم األزواج نظرتهم للامل.
• يدرسون مثل الغني الجاهل.
• يعاينون حاجاتهم املادية.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1إذا مل تتخذ هذه التدابري بعد ،إقرأ "املعلومات عن الجلسات" يف الصفحتني  4و5
و"قيادة مجموعة بناؤو البيت" و"مالحظات القادة" ابتداء من الصفحة .110
	.2ليك تج ّهز نفسك أكرث فأكرث لقيادة هذا الدرس ،قد ترغب بقراءة كتاب رون بلو
تدبري املال .سيؤمن لك هذا الكتاب معلومات إضافية يف املواضيع التي عولجت
خالل هذه الدراسة.
	.3كجزء من الجلسة األوىل ،قد ترغب مبراجعة بعض القواعد األساسية مع املجموعة
(راجع الصفحة  11يف املقدمة).
	.4تأكد من تأمني مرشد للدراسة ّ
لكل شخص .ستحتاج ً
أيضا اىل كتب مقدسة إضافية
وأقالم أو أقالم رصاص إضافية.
 .5تتضمن الجلسة األوىل لعبة األرقام وهي مترين لـ"تأثري إضايف" وقد تستخدمه
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املجموعة ً
أيضا كنشاط إضايف يف مترين االستعداد.
ّإن جز ًءا من التسلية التي تؤمنها لعبة األرقام هو يف رؤية املقاربات املختلفة
التي يأخذها أعضاء املجموعة ليكملوا هذا التمرين .هذا يشبه طريقة الزوجني
املختلفة للتق ّرب من املوارد املالية .هناك دامئًا طرق مختلفة إلنفاق املال .غري أن
االقرتاب من هذه االحتامالت من دون خطة كام يفعل العديد من الناس غال ًبا ما
ينتهي باالحباط واالرتباك .فالتخطيط يساعدك عىل فرز االحتامالت للوصول اىل
معرفة حاجاتك املادية الفريدة.
إن الرس يف لعبة األرقام هو يف معرفة النموذج وتت ّبعه .تقسم األرقام اىل أربع
أرباعّ :
يحتل الرقم واحد أقىص اليسار والرقم اثنني أقىص اليمني والرقم ثالثة أدىن
اليسار والرقم أربعة أدىن اليمني .يرتدد هذا النموذج حتى تصل اىل الرقم األخري
وهو الرقم تسعني.
إذا قمت بهذا التمرين ،تأكد من مراقبة الوقت حتى تتابع الجلسة مسارها
املحدد.
	.6ألن هذه الجلسة هي األوىل ،تأكد من أن تخرب املجموعة عن أهمية وظيفة بناؤو
شجع األزواج عىل "تحديد موعد" قبل اللقاء التايل إلكامل وظيفة هذه
البيتّ .
ّ
تنس أن تذكرهم بأنك ستطرح أسئلة عن تجربتهم مع الوظيفة خالل
الجلسة .ال َ
مترين االستعداد يف الجلسة املقبلة.
 .7ستالحظ يف بداية قسم املخطط الكتايب نصائح لتقسيم املجموعة اىل مجموعات
صغرية .يعود ذلك اىل سببني رئيسيينّ  :أوال ،لتسهيل النقاش وإرشاك الجميع يف
الحوار وثان ًيا ،ملساعدتك عىل إنجاز مادة الدراسة يف الوقت املحدد.
ّ
	.8ألن هذه هي الجلسة األوىل ،حاول أن تصليّ صالة الختام بنفسك بدال من أن
تطلب من اآلخرين أن يص ّلوا بصوت عالٍ  .يف الواقع ،يشعر العديد من الناس
بعدم الراحة وهم يص ّلون أمام الغري وإذا كنت ال تعرف أفراد مجموعتك ج ّيدًا،
فمن األفضل أن تغامر رويدًا رويدًا باستخدام وسائل مختلفة يف الصالة .بغض
النظر عن الطريقة التي تقرر من خاللها أن تختم الجلسة ،يجب أن تشكل دامئًا
مثالاً للمجموعة.
مالحظـــــــــات القائـــــــد
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	.9بالرغم من انطالق املجموعة ،ميكنك أن تذ ّكر الجميع بأن األوان مل يفت لدعوة
اآلخرين لإللتحاق بالجلسات .اطلب من الحارضين أن يف ّكروا بشخص ميكن
دعوته لحضور الجلسة التالية.
.10إبدأ الجلسة يف الوقت املحدد حتى ولو مل يكن الجميع ً
حارضا .شارك مع املجموعة
بشكل موجز بعض املشاعر االيجابية التي تشعر بها حيال قيادة هذه املجموعة:
• عبرّ عن اهتاممك بتقوية زواجك وبأن تد ّبر مواردك املالية بطريقة أفضل.
• أقر بأن زواجك وطريقتك يف إدارة أموالك ليسا كاملني.
• إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق ،أذكر أن مفاهيم هذه الدراسة كانت مفيدة
لزواجك.
• اق ّر بأن العديد من األفراد واألزواج ترددوا يف املجيء اىل الجلسة.
• اشكر أعضاء املجموعة الهتاممهم ورغبتهم باملشاركة.
• و ّزع دليل الدراسة إذا مل تكن قد وزعته بعد ،واعط فكرة رسيعة عن الدراسة.
يحتاج أعضاء املجموعة اىل معرفة طريقة االستفادة من هذه الدراسة عىل
املستوى الشخيص .يحتاجون ً
خصوصا
أيضا اىل معرفة اين سيقودهم هذا الدرس
ً
إذا كانوا قلقني لوجودهم يف هذه الدراسة.

تعليق
اليك معلومات إضافية عن أسئلة املخطط الكتايب .تشري األرقام التالية اىل أسئلة
املخطط الكتايب التي تحمل الرقم نفسه يف الجلسة .إذا أردت أن تشارك مع املجموعة
إحدى هذه النقاط ،تأ ّكد من أن طريقتك ال تق ّيد املناقشة أي أنها ال تجعل منك املرجع
الذي ميلك "اإلجابات الصحيحة" ..إبدأ تعليقاتك بالقول مثال "األمر الذي الحظته يف
هذا املقطع هو "...أو "أظن أن السبب اآلخر لهذا األمر هو"...
ليس ّ
لكل سؤال مالحظة .فقد ُص ِّمم العدد الكبري من أسئلة هذه الدراسة ليجيب عنها
اعضاء املجموعة بحسب آرائهم وتجاربهم الخاصة.
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	.1إذا كانت املجموعة تحتاج اىل مساعدة الطالق الجلسة ،اليك بعض االقرتاحات:
عدم الوقوع يف الدين ،التخطيط مليزانية وااللتزام بها ،عدم استخدام بطاقات
االئتامن واالدخار للمستقبل.
	.3كذلك يتساءل معظم األزواج كم سيهبون وملن سيهبون وإذا ما كان موقفهم من
صحيحا.
املال
ً
	.5قد ترغب بالترصيح بأن كتاب هذه الدراسة سيساعدك يف تأمني إجابات عن هذه
االسئلة.
	.9ظنّ الرجل الغني أنه كان بأمان وأن لحياته معنى .لكنه كان مخطئًا ووقع تحت
حكم الله .من املفيد أن نع ّرف هاتني الكلمتني :أن تكون بأمان يعني أن تكون
بحمى شخص آخر وتاب ًعا له وأن يكون لحياتك معنى يعني أن تكون مهماً وأن
يكون لشخصك اعتبار.
	.10ليس نجاح املرء من موارده املالية.

مالحظة الى قادة بناؤو البيت
تدعوكم حياة العائلة الى تسجيل مجموعتكم على موقع االنترنت.
عندما تتسجلون ،تتصلون بشبكة من القياديني في بناؤو البيت وهي حركة
عاملية من املتزوجني الذين يستخدمون كتيبات بناؤو البيت لتقوية الزيجات
والعائالت في مجتمعاتهم .سنرسل لك آخر أخبار بناؤو البيت وخدمات أخرى
تقوي الزيجات والعائالت في مجتمعك .وبينما تنمو شبكة قياديي بناؤو
ّ
نقدم موادا إضافية كالتدريب من خالل االنترنت وعرض
البيت سنحرص أن
ّ
طلبات الصالة والدردشة مع املؤلفني .التسجل في موقعنا على االنترنت
مجاني وهو على العنوان التالي www.familylife.com/homebuilders :أو
www.arabfamilylife.com/homebuilders
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الجلسة الثانية:

الوكالة
األهداف

الوكالة هي إدارة موارد الله لتتميم مشيئة الله املحددة.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يناقش األزواج مواقفهم تجاه املال.
• ينظرون اىل أمثلة كتابية عن الوكالة.
• يق ّيمون وكالتهم الشخصية ملوارد الله.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1الفكرة األساسية يف هذه الجلسة هي أن الله هو مالك ّ
كل يشء .وكوكالء ملوارد
الله ،نحن مسؤولون أمامه عن استعامل ّ
كل ما أوكله لنا.
	.2مبا أننا يف الجلسة الثانية ،فعىل األرجح أن أعضاء املجموعة قد اعتادوا عىل بعضهم
البعض ،لكنهم قد ال يتمكنون من التحدث عن عالقاتهم بحر ّية أمام الجميع .ال
تستبق األمور .استمر بتشجيع األزواج عىل حضور الجلسات وإكامل الوظائف.
انضم شخص جديد اىل املجموعة يف هذه الجلسة ،أعطه ّ
ملخ ًصا رسي ًعا عن
	.3إذا ّ
نقاط الجلسة األوىل الرئيسية .كذلك تأكد من أن تقدّم ّ
كل الذين ال يعرفون
بعضهم البعض عىل بعضهم البعض وليمرر أعضاء املجموعة كتبهم يف الغرفة
لتسجيل األسامء ،أرقام الهواتف وعنوان الربيد االلكرتوين.
	.4إذا سبق وأخربت املجموعة يف الجلسة األوىل أنك ستطلب منهم مشاركة أمر ما
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تعلموه من وظيفة بناؤو البيت األوىل ،فافعل ذلك .إنها فرصتك إلقامة ج ّو من
املسؤولية.
	.5لتمرين الخالصة يف هذه الجلسة ،ستش ّكل املجموعة ثالث فرق إلدارة أمالك رشكة
اململكة املختلفة .سيدير كل فريق ثروة من ثروات الرشكة .تتألف املمتلكات
من )1( :مليون دوالر )2( ،قطعة أرض (قطعة أرض مساحتها  100000قدم مربع
متعدّدة االستعامل) ( )3قافلة السيارات (دزينة من الشاحنات الصغرية الجديدة).
ميكنك أن تعينّ ثروة ّ
لكل فريق أو تدع الفرق تقرر بنفسها الرثوة التي ستديرها.
أخرب الفرق أنه ال حدود أو قيود ملا ستفعله مبمتلكات رشكة اململكة .ال مشكلة
كيفام قرروا أن يستخدموا املمتلكات ،لكن املالك سيحاسبهم عىل قراراتهم.
 .6إذا كنت تنوي تقديم األرشبة املنعشة ،تأكد من أن الرتتيبات مؤمنة.
 .7إذا قررت املجموعة أن تستخدم الئحة للصلوات ،فاحرص عىل تدبري األمر.
يختص بصالة الختام لهذه الجلسة ،قد تطلب من متط ّوع أو اثنني أن يختام
	.8يف ما
ّ
الجلسة بصالة .راجع األمر ،قبل الوقت املحدد ،مع بعض األشخاص الذين تجدهم
قادرين عىل الصالة بصوت عالٍ .

تعليق
 .1ال يتبع العديد من الناس توجيهات يف إدارة أموالهم
سوى محاولة البقاء يف املقدمة.
 .2إذ يجيب الناس عن هذه االسئلة ،انتبه ملستوى الفهم
داخل املجموعة .هل اعتاد الجميع عىل تعاليم الكتاب املقدس
حول الوكالة أو ان إجاباتهم تربهن العكس؟

مالحظة :األرق���ام التي

ستلي هي متوازية مع أرقام

أسئلة اخملطط الكتابي في
هذه اجللسة.

	.4تظهر هذه اآليات أن الله ميلك ّ
كل يشء يف العامل حتى ممتلكاتك الخاصة.
	.5يقدموا الربح لس ّيدهم باستخدام الوزنات التي وهبها اليهم.
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	.8قد ترغب مبشاركة املجموعة فكرتك بأن الله يكافئنا بحسب وفائنا ال بحسب عدد
الوزنات .أكان لدينا القليل من املال أو مبالغ ضخمة ،تقاس وكالتنا بحسب طاعتنا
املح ّبة.
ّ
	.9إن األمانة باستخدام "الكنوز األرضية" –كنوزك أو كنوز اآلخرين -أسايس ليك
يوكلك الله برثوته الحقيقية.
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مالحظات القائد

الجلسة الثالثة:

األولويـات املادية
األهداف
ّ
كل قرار مادي تأخذه هو يف األساس قرار روحي حول الطريقة التي يريدك الله عىل
أساسها أن تر ّتب املال حسب األولوية.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يناقش األزواج التأثريات املختلفة عىل أولوياتهم املادية.
• يتعرفون عىل األولويات الكتابية الدارة األموال.
• يق ّيمون مقاربتهم القامة أولويات مالية.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1تهانينا! مع انتهاء هذه الجلسة ،ستصل اىل نصف الطريق يف هذه الدراسة .انه
وقت االمتحان :كيف تجري األمور مع املجموعة؟ ما الذي يسري عىل ما يرام؟ ما
هي األشياء التي تف ّكر بتغيريها قبل البدء بالجلسات املتبقية؟
	.2ستساعد هذه الجلسة األزواج ليوقنوا أن لقراراتهم املادية االولوية .يكاد املال
يكون أداة تستخدم للوصول اىل أولويات الحياة الرئيسية .إ ًذا فاستخدامه يعكس
ما يعتربه الشخص أو األزواج مهماً ح ًقا.
	.3توجه أسئلة املخطط الكتايب الثامنية األزواج ليفتشوا يف نصوص مختلفة من
ّ
الكتاب املقدس .تسمح هذه املقاربة للمجموعة مبراجعة نصوص متعددة يف
الوقت نفسه وت ّوفر الوقت وتعطي أفراد املجموعة الفرصة ليتع ّلموا من بعضهم
البعض.
مالحظـــــــــات القائـــــــد
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	.4يجب أن يستمتع جميع األزواج يف مترين الخالصة بالرغم من أن هناك احتامل
للوقوع يف الخالف .إنه ألمر ممتع لألزواج أن يالحظوا كيف سيصلون التخاذ
قراراتهم .يف بعض الحاالت ،سيتوىل أحد األشخاص القيادة ويفرض أولوياته عىل
شخصا ما سيذعن بثبات لرغبات اآلخر .الهدف من هذا هو أن
اآلخرين أو أن ً
يدرك األزواج أن لدى الرشيك يف الزواج أولوياته الخاصة ،ما قد يخلق عدم
التفاهم والخالف.
ّ
	.5إن وظيفة بناؤو البيت لهذه الجلسة هي جزء مهم من هذا الدرس .سيكمل
األزواج ّ
ملخص النفقات الذي سيساعدهم عىل تقييم أولوياتهم املادية ويساهم
الح ًقا يف بناء ميزانية( .راجع وظيفة بناؤو البيت يف الجلسة السادسة).
من املهم أن تكمل وظيفة بناؤو البيت مع رشيك حياتك ليك تكون قدوة لباقي
املجموعة.
تنس أن تبدأ وتنهي عىل الوقت.
	.6ال َ
	.7رحب بالناس عندما َي ِصلون .شارك بعض تعابري االمتنان الشخصية الشرتاك
ّ
ّ
ومساهمة كل شخص يف الجلسات السابقة .عبرّ عن امتنانك للفرصة التي سمحت
لك أن تتعرف أكرث عليهم.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اخملطط الكتابي في هذه

اجللسة.

.1يدفعنا العامل اىل إنفاق املال عىل أشياء غري مهمة  -أشياء غري
أبدية .نستخدم مالنا لرشاء ممتلكات تؤمن لنا االحرتام يف عيون
أصدقائنا.
 .3إذا وضع معظم أعضاء املجموعة الله يف الدرجة األوىل ،ر ّكز
عىل املراتب الالحقة.

	.6ليك تزيد من فعالية هذا السؤال ،اقرتح عىل كل زوجني أن يف ّكرا بيشء هام
ليشرتيانه ،عىل سبيل املثال أثاث أو أداة أو أداة نقل أو عطلة .قل إن الزوج يريد
رشاء هذا اليشء لكن الزوجة تعرتض عىل هذه الحاجة أو مثنها أو نوعها .ثم اسأل:
"كيف تعالجان هذا الخالف؟" .ليتحدّث كل زوجني مع بعضهام البعض لبضع
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دقائق عن كيفية معالجة املسألة .ثم شجع األزواج عىل مشاركة مقاربتهم ّ
لحل
هذا الخالف.
	.7يف ما يختص بالقسم الثاين من هذا السؤال ،قد ترغب بتعليم أعضاء املجموعة
بأن يد ّون ّ
كل بنفسه الطرق التي تختلف من خاللها أولوياته املادية عن أولويات
رشيك حياته .بعد دقيقة أو دقيقتني ،اطلب من األزواج أن يقارنوا إجاباتهم.
يف العديد من الحاالتّ ،
يدل الخالف املادي عىل أولويات مختلفة .يف الحاالت
األخرى ،قد يشري الخالف اىل مشكلة أخرى ال متت بصلة اىل مشكلة السابقة.
	.10املزمور  :21 :37تسديد جميع الديون بالكامل.
األمثال  :3 :9متجيد الله مبا متلك (تعطي).
االمثال  :16 :31االدخار الستباق الحاجات املستقبلية.
الرسالة اىل أهل رومية  :7-6 :13دفع الرضائب.
الرسالة األوىل اىل تيموثاوس  :8 :5إعالة ارستك (املعيشة).
	شجع األزواج عىل اقرتاح أمثال محددة وهم يجيبون عن السؤال( .عىل سبيل
ّ .12
خارجا عوض أن يتناوال العشاء
املثال ،إذا قررا ان يستخدما بطاقة االئتامن للعشاء ً
يف املنزل ،سينخفض مبلغ املال املخصص ملصاريف عطلة نهاية الشهر).
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مالحظات القائد

الجلسة الرابعة:

وضع أهداف مادية

األهداف
وضع أهداف مادية بتوجيه من الروح القدس يعطي األزواج االرشاد والحفز واألمل.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يع ّرف األزواج الهدف.
• يناقشون أهمية وضع أهداف مالية.
• يعاينون أربع خطوات لوضع األهداف.
يوجه عملية وضع أهدافهم
• يكتشفون كيف يتأكدون من أن الروح القدس ّ
املالية.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1تقود الجلسة الرابعة األزواج اىل وضع أهداف مادية محددة .تتط ّلب هذه العملية
تف ّهم االختالف بني الغايات واألهداف.
تصف عبارة غاية النية الواضحة او اتجاه السلوك .أما الهدف فهو غرض ذو أهمية
وقابل للتحقيق متع ّلق بالغاية.
	.2يتضمن قسم املخطط الكتايب ً
نقاشا حول الروح القدس .إذا كنت تشعر بأن هذا
املوضوع غري مألوف ألكرث أعضاء املجموعة ،قد تقيض بعض الوقت وأنت ترشح
ماهية الروح القدس وكيف يعمل الروح القدس يف حياة املسيحي .اليك طريقة
جيدة للقيام بذلك :شارك أمثالاً من حياتك الشخصية مع املجموعة.
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وجه أعضاء املجموعة كذلك لقراءة " ِع ْش الحياة املسيحية"
كجزء من الخالصة ،س ُي ّ
يف الصفحة  .105ستز ّود هذه القراءة أعضاء املجموعة بنصوص من الكتاب
املقدس ومعلومات حول الروح القدس.
إذا كنت تظن بأن لدى أحدهم أسئلة عن معنى أن تكون مسيح ًيا ،فإن هذا
الوقت هو مناسب لقضاء بعض الدقائق وأنت ترشح لهم كيف يصبح االنسان
مسيح ًيا والفرق الذي احرزه املسيح يف حياتك .قد تطلب منهم مراجعة "املشكلة
الكربى" (صفحة .)101
	.3يف هذا الوقت ،سيكون أعضاء املجموعة قد اعتادوا عىل بعضهم البعض وبدأوا
يشعرون بالراحة .للصالة يف آخر الجلسة ،ميكنك أن تعطي ّ
كل شخص الفرصة
ليصليّ  :اطلب من املجموعة أن تكمل الجملة التالية" :أيها الرب ،أريد أن أشكرك
حساسا مع الشخص الذي ال يرتاح للصالة بهذا الشكل.
عىل ."...عليك أن تكون
ً
	.4قد ترغب بكتابة بعض املالحظات مبارشة بعد اللقاء ملساعدتك يف تقييم مسار
الجلسة .إسأل نفسك السؤالني التاليني" :هل شارك الجميع؟" "هل ع ّ
يل القيام
بجهد خاص ملتابعة شخص ما قبل الجلسة املقبلة؟" .ستساعدك أسئلة كهذه أن
تبقى مركزًا.
	.5ف ّكر أنت ورشيك حياتك بكتابة رسائل شكر وتشجيع ألعضاء املجموعة هذا
األسبوع .اشكرهم عىل التزامهم ومساهمتهم يف املجموعة وأخربهم أنك ص ّليت
تنس أن تصيل ألجلهم وأنت تكتب رسائل الشكر.
ألجلهم .ال َ

تعليق
 .1إذا مل يكن هناك اج�ماع عىل االجابة عن هذه االسئلة،
فلرتاجع املجموعة التعريف ال��ذي يندرج تحت "ما هو
الهدف؟"
 .2يجب أن تصنّف التعابري التي ال تعد أهدا ًفا كتعبري عن
الغايات ،كحاجات ،رغبات أو مجرد تفكري مبني عىل الرغبة.
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ستلي هي متوازية مع أرقام

أسئلة اخملطط الكتابي في
هذه اجللسة.
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	.3يفتقر العديد من الناس اىل التأديب أو أنهم يحاولون ويفشلون ثم يستسلمون.
	.6لإلجابة عن هذا السؤال ،قد ترغب مبشاركة خربة شخصية من حياتك الخاصة.
	.9ميكن فقط لهؤالء الذين س ّلموا حياتهم لتوجيه الروح القدس أن ينقادوا بتوجيه
الروح القدس اىل وضع أهداف مالية متجد الله .بدون توجيه الروح القدس،
نتخبط بالشك عام إذا كان هذا هو االتجاه األفضل لنا لنتبعه.
.10املزمور  :8 :32سيع ّلمك الله ويرشدك الطريق التي تسلكها وينصحك وتبقى عينه
عليك.
املزمور :105 :119إن كلمة الله رساج لرجلك ونور لسبيلك
األمثال  :6-5 :3الله يق ّوم سبلك.
متى :8-7 :7واظب عىل الصالة.
حني تقيض الوقت بقراءة كلمة الله وبالصالة ،سيبدأ الروح القدس بإرشادك اىل
وضع أهداف مادية محددة وقابلة للتحقيق.
تنس أن تسأل نفسك“ :هل هذا
وبينام أنت ّ
تسجل ما تشعر أن الله يخربك به ،ال َ
ّ
ميجد الله؟” ،و“هل هذا بال ّ
شك خاص بالكتاب املقدس؟” ليك تتأكد من
الهدف ّ
أنك ال تخلط رغباتك العاطفية مع توجيهات الروح الحالية.
 .12كام تخربنا الرسالة اىل العربانيني “ 6 :11لكن بدون اميان ال ميكن ارضاء الله”.
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مالحظات القائد

الجلسة الخامسة:

االئتامن ،االقرتاض والدين

األهداف
ميكن لدين كبري أن مينع األزواج من تحقيق أهدافهم املادية التي وضعوها عىل املدى
الطويل.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يتع ّرف األزواج عىل األسباب التي تدفع بالناس اىل اقرتاض املال.
نصوصا من الكتاب املقدس حول اقرتاض املال.
• يعاينون
ً
•يكتشفون التوجيهات التي يجب أن يتبعوها ليقرروا اقرتاض أو عدم اقرتاض املال.

مالحظات وأفكار مفيدة
	.1يجد العديد من األزواج اليوم الوقوع يف الدين واالئتامن أم ًرا سهال .صممت هذه
الجلسة ملساعدة أعضاء املجموعة ليدركوا املواقف التي تدفعهم اىل الوقوع يف
الدين ويكتشفوا األذى الذي سيلحقه الدين بهم يف املستقبل ويتعلموا بعض
التوجيهات التي يجب أن يتبعوها عندما يتخذون قرا ًرا باالقرتاض.
	.2إذا اخرتت أن تقوم بتمرين لـ"تأثري إضايف" ،سوف تحتاج املجموعة اىل عدد من
املجالت .يجب أن ُيز ّود كل شخص مبجلة .أطلب من الجميع أن يحرضوا مجلة
معهم اىل هذه الجلسة.
	.3كقائد لهذه املجموعة الصغرية ،أفضل ما ميكن أن تفعله ملجموعتك هو أن تصيل
عىل وجه الخصوص لكل فرد من أفراد املجموعة .خذ بعض الوقت للصالة وأنت
تحضرّ لهذه الجلسة.
مالحظـــــــــات القائـــــــد
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	.4النظر اىل األمام :للجلسة املقبلة ،وهي الجلسة األخرية لهذه الدراسة ،قد ترغب
بأن يشارك أحد األشخاص أو األزواج خربته مع املجموعة :ماذا عنت له هذه
الدراسة .إذا أردت أن تفعل ذلك ،فكر باألشخاص الذين ستسألهم.

تعليق
مالحظة :األرقام التي ستلي

.3املزمور  21 :37الرشير يستقرض وال يفي.

اخملطط الكتابي في هذه

األمثال  7 :22املقرتض عبد للمقرض .األمثال  27-26 :22إن مل يكن
لك ما تفي ،يؤخذ فراشك من تحتك.

هي متوازية مع أرقام أسئلة
اجللسة.

 .4مكتوب يف املزمور  37:21إن الرشير يستقرض وال يفي .ولكن ليس هناك أيّ
دليل يف هذا النص املقدس عىل أن االقرتاض خطيئة .قد يفسرّ البعض أن الرسالة اىل
أهل رومية " 8 :13ال تكونوا مديونني ألحد بيشء" تق ّر بأن االقرتاض خطيئة .غري أن
محور هذه اآلية هو العالقات االنسانية وليس بالرضورة الصفقات املادية .قد يتضمن
الدين الذي تم ذكره املوارد املالية لكن هذا ليس رضور ًيا .كذلك فإن بعض الناس قد
يقولون بأن الدين غري املدفوع املذكور يف الرسالة اىل أهل رومية  ،8 :13يشري فقط اىل
الدفعات املتفق عليها والتي مل يتم دفعها.
علينا أن نتذكر دامئًا أن يف كل مرة يدخل شخص ما يف عالقة املقرض واملدين ،تتغري
العالقة األصلية .إ ًذا فاملبدأ الذي يقيض بأال تكون مديو ًنا ألحد بيشء هو مبدأ جيد
ولكن الوصايا ال متنعنا من اقرتاض املال.
بشكل عام ،قد يكون القرتاض املال بهدف زيادة قدرة الشخص عىل جني املال
 الدراسة يف الكلية -أو لرشاء ثروة تزداد قيمتها  -بيت -معنى من الناحيةاالقتصادية .يقع العديد من الناس فريسة يف رشاك الخطيئة عندما يقرتضون املال
ليشبعوا رغبة آنية (عىل سبيل املثال عطلة أو سيارة جديدة أو سلعة استهالكية
محددة).
.5اليك بعض الرؤى التي تود مشاركتها :ال تعتمد عىل املستقبل ألنه ليس لديك أدىن
فكرة عماّ سيحصل .قدّر الثمن قبل أن تدخل يف التزام مادي.
شجع املجموعة عىل إعطاء اقرتاحات عن بعض التكاليف التي يجب أن
كذلك ّ
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تحسبها قبل اقرتاض املال كاملبلغ الذي اقرتضته والفائدة والدخل الضائع الذي
كان من املمكن احداثه بواسطة هذا املال والضغط الذي يسببه واجب تسديد
الدين.
ً
مفرتضا أنك ستتمكن من تسديد الدين يف املستقبل.
 .6عندما تقرتض املال ،تقرتض
وعم إذا كنت ح ًقا
عم سيحصل يف املستقبل ّ
لكنك يف الواقع ال متلك أدىن فكرة ّ
قاد ًرا عىل تسديد الدين.

مالحظـــــــــات القائـــــــد
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الجلسة السادسة:

العطاء
األهداف

ّإن العطاء هو مفتاح الحرية املادية.
يف هذه الجلسة ،سوف:
• يعاين األزواج أسباب العطاء.
نصوصا من الكتاب املقدس تقدّم مبادئ مفيدة عن العطاء.
• يدرسون
ً
• يقي ّمون خربتهم يف هذا الدرس.

مالحظات وأفكار مفيدة
.1ال نطرح موضوع العشور بشكل مبارش يف هذه الجلسة .وقد تع ّمدنا القيام بذلك
لنتفادى الفخ الذي يقع فيه العديد من العشارين املتز ّمتني وهو يف تقسيم مالهم
بني حصتني" :حصة الله" و"حصتي" .يف الحقيقة ّ
كل يشء هو ملك لله .املقصود من
انعكاسا مللكية الله وليس مساهمة من ممتلكاتك الخاصة.
العطاء هو أن يكون
ً
 .2تعتمد وظيفة بناؤو البيت األخرية لهذه الدراسة عىل خلق ميزانية لألرسة .إنها
لخطوة مهمة لألزواج يف بحثهم عن تدبري املال يف زواجهم .مع أن الدرس ينتهي
بهذه الدراسة ،شجع األزواج عىل االستثامر يف القيام بالوظيفة األخرية .ستكفي
املكافأة لدفع الحصص للسنوات القادمة!
وألن املحاسبة مهمة ،وكفعل تشجيع ،قد ترغب مبتابعة أعضاء املجموعة لبعض
األسابيع لرتى إذا ما أكملوا الوظيفة النهائية لهذه الجلسة.
.3مع أن لدراسة بناؤو البيت قيمة كبرية ،غال ًبا ما يعود الناس اىل منط عيشهم السابق
إال إذا التزموا مبخطط لالستمرار بالتقدم الذي أحرزوه .خالل الجلسة األخرية لهذه
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شجع األزواج عىل أخذ خطوات محددة بعد انتهاء هذه السلسلة يك
الدراسةّ ،
يكملوا بناء بيوتهم .عىل سبيل املثال ،قد ترغب بأن تتحدى األزواج الذين ط ّوروا
عادة "ليلة املوعد" خالل هذا الدرس ليستمروا مبامرستها .قد تناقش ً
أيضا القيام
بدراسة أخرى من دراسات بناؤو البيت.
 .4كجزء من هذه الجلسة األخرية ،ك ّرس وقتًا للتخطيط للقاء آخر ،كحفلة مثال
تحتفلون فيها بنهاية هذه الدراسة.
 .5يف نهاية هذه الجلسة ،ستجد مترينًا لـ “تأثري إضايف” كام ومالحظة حول خلق
كشف حساب معدل ثروتكام الصايف .مع أن هذين النشاطني اختياريني ،فقد ترغب
بتشجيع األزواج يف مجموعتك عىل التفكري بالقيام بنشاط من هذين النشاطني أو
باالثنني م ًعا.

تعليق
 .1إذا كان ذلك مفيدًا للحوار ،ادخل هذين املثلني عن الحوافز
الصحيحة والخاطئة .تتضمن الحوافز الخاطئة الرغبة بأن تكون
معرو ًفا والرغبة بإرضاء شخص آخر والرغبة بالحصول عىل يشء
باملقابل .تتضمن الحوافز الصحيحة حب الله واالمتنان لحامية
الله والرغبة باظهار الحب لله والرغبة بالخدمة ومساعدة
اآلخرين.

مالحظة :األرق���ام التي

ستلي هي متوازية مع أرقام

أسئلة اخملطط الكتابي في
هذه اجللسة.

ّ .3
إن عبارة "حيث يكون كنزك فهناك يكون قلبك" مهمة وأساسية غري أن الناس غال ًبا
ما يسيؤون فهمها .فحيث يكون كنزنا انعكاس ملوقف قلبنا وليس سب ًبا له.
عندما نلقي نظرة اىل املكان الذي نضع فيه كنوزنا ،فهذا دليل جيد عىل إذا ما كنا
نعتمد عىل الكنوز األرضية أو الساموية لتأمني السالم والحامية.
.4يرفض العديد من الناس االعرتاف بأن الله هو مالك ّ
كل ممتلكاتهم .وغال ًبا ما منيل
لنكون أنانيني مع األشياء التي أوكلنا بها الله بكرم.

مالحظـــــــــات القائـــــــد
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 .5الرسالة األوىل اىل أهل كورنثوس  :2-1 :16مساعدة املؤمنني اآلخرين الذين هم
بحاجة اىل مساعدتك.
الرسالة اىل أهل غالطية  :10 :2مساعدة الفقري
رسالة يعقوب  :27 :1مساعدة األرامل واليتامى  -هؤالء الذين ال يستطيعون
مساعدة انفسهم.
 .7عىل العطاء ان يساعد عىل التبشري باالنجيل والتتلمذ ليسوع حول العامل.
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مرجع اآليات الكتابية
 .1لوقا  21-16 :12ورضب لهم مثال قائال.
انسان غني اخصبت كورته 17 .ففكر يف
نفسه قائال م��اذا اعمل الن ليس يل موضع
اجمع فيه امثاري 18 .وقال اعمل هذا .اهدم
مخازين وابني اعظم واجمع هناك جميع غاليت
وخريايت 19 .واقول لنفيس يا نفس لك خريات
كثرية موضوعة لسنني كثرية .اسرتيحي وكيل
وارشيب وافرحي 20 .فقال له الله يا غبي هذه
الليلة تطلب نفسك منك .فهذه التي اعددتها
ملن تكون 21 .هكذا الذي يكنز لنفسه وليس
هو غنيا ل ّله
 .2لوقا  15 :12وقال لهم انظروا وتحفظوا
من الطمع .فانه متى كان الحد كثري فليست
حياته من امواله.
 .3لوقا  31-22 :12وقال لتالميذه .من اجل
هذا اقول لكم ال تهتموا لحياتكم مبا تأكلون
وال للجسد مبا تلبسون 23 .الحياة افضل من
الطعام والجسد افضل من اللباس 24 .تأملوا
الغربان .انها ال تزرع وال تحصد وليس لها
مخدع وال مخزن والله يقيتها .كم انتم بالحري
افضل من الطيور 25 .ومن منكم اذا اهتم
يقدر ان يزيد عىل قامته ذراعا واحدة 26 .فان
كنتم ال تقدرون وال عىل االصغر فلامذا تهتمون
بالبواقي 27 .تأملوا الزنابق كيف تنمو .ال تتعب
وال تغزل .ولكن اقول لكم انه وال سليامن يف كل
مجده كان يلبس كواحدة منها 28 .فان كان
العشب الذي يوجد اليوم يف الحقل ويطرح
غدا يف التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحري
يلبسكم انتم يا قلييل االميان 29 .فال تطلبوا
انتم ما تأكلون وما ترشبون وال تقلقوا 30 .فان
مرجـــــع اآليـــــــات الكتابيـــــــة

هذه كلها تطلبها امم العامل .واما انتم فابوكم
يعلم انكم تحتاجون اىل هذه 31 .بل اطلبوا
ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم
 .4مزمور  2-1: 24للرب االرض وملؤها.
املسكونة وكل الساكنني فيها 2 .النه عىل
البحار اسسها وعىل االنهار ثبتها.
 .5كولويس 16: 1فانه فيه خلق الكل ما يف
السموات وما عىل االرض ما يرى وما ال يرى
سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام
سالطني .الكل به وله قد خلق.
 .6متى  30-14 :25وكأمنا انسان مسافر دعا
عبيده وسلمهم امواله 15 .فاعطى واحدا
خمس وزن��ات وآخر وزنتني وآخر وزن��ة .كل
واحد عىل قدر طاقته .وسافر للوقت16 .
فمىض الذي اخذ الخمس وزنات وتاجر بها
فربح خمس وزنات أخر 17 .وهكذا الذي اخذ
الوزنتني ربح ايضا وزنتني أخريني 18 .واما الذي
اخذ الوزنة فمىض وحفر يف االرض واخفى فضة
سيده 19 .وبعد زمان طويل أىت سيد اولئك
العبيد وحاسبهم 20 .فجاء الذي اخذ الخمس
وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائال يا سيد
خمس وزنات سلمتني .هوذا خمس وزنات
أخر ربحتها فوقها 21 .فقال له سيده نعماّ
ايها العبد الصالح واالمني كنت امينا يف القليل
فاقيمك عىل الكثري .ادخل اىل فرح سيدك22 .
ثم جاء الذي اخذ الوزنتني وقال يا سيد وزنتني
سلمتني .هوذا وزنتان أخريان ربحتهام فوقهام.
 23قال له سيده نعماّ ايها العبد الصالح واالمني.
كنت امينا يف القليل فاقيمك عىل الكثري .ادخل
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اىل فرح سيدك 24 .ثم جاء ايضا الذي اخذ
الوزنة الواحدة وقال.يا سيد عرفت انك انسان
قاس تحصد حيث مل تزرع وتجمع حيث مل
تبذر 25 .فخفت ومضيت واخفيت وزنتك
يف االرض.ه��وذا الذي لك 26 .فاجاب سيده
وقال له ايها العبد الرشير والكسالن عرفت اين
احصد حيث مل ازرع واجمع من حيث مل ابذر.
 27فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة.
فعند مجيئي كنت آخذ الذي يل مع ربا28 .
فخذوا منه الوزنة واعطوها للذي له العرش
وزنات 29 .الن كل من له يعطى فيزداد ومن
ليس له فالذي عنده يؤخذ منه 30 .والعبد
البطال اطرحوه اىل الظلمة الخارجية.هناك
يكون البكاء ورصير االسنان
 .7لوقا  12-10: 16االمني يف القليل امني ايضا
يف الكثري.والظامل يف القليل ظامل ايضا يف الكثري.
 11فان مل تكونوا امناء يف مال الظلم فمن
يأمتنكم عىل الحق 12 .وان مل تكونوا امناء يف
ما هو للغري فمن يعطيكم ما هو لكم.
 .8لوقا 13: 16ال يقدر خادم ان يخدم سيدين.
النه اما ان يبغض الواحد ويحب اآلخر او يالزم
الواحد ويحتقر اآلخر.ال تقدرون ان تخدموا
الله واملال
 .9أشعياء  2: 55ملاذا تزنون فضة لغري خبز
وتعبكم لغري شبع .استمعوا يل استامعا وكلوا
الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم.
 .10متى  33: 6لكن اطلبوا اوال ملكوت الله
وبره وهذه كلها تزاد لكم.
 .11لوقا  28: 14ومن منكم وهو يريد ان
يبني برجا ال يجلس اوال ويحسب النفقة هل
عنده ما يلزم لكامله.
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 .12يوحنا  27: 6اعملوا ال للطعام البائد بل
للطعام الباقي للحياة االبدية الذي يعطيكم
ابن االنسان الن هذا الله اآلب قد ختمه.
 .13يعقوب  15-13: 4هلم اآلن ايها القائلون
نذهب اليوم او غدا اىل هذه املدينة او تلك
وهناك نرصف سنة واحدة ونتجر ونربح14 .
انتم الذين ال تعرفون امر الغد .النه ما هي
حياتكم .انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل15 .
عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا
او ذاك.
 .14مرقس 23-17 :10وفيام هو خارج إىل
الطريق ،ركض واحد وجثا له وسأله“ :أيها
املعلم الصالح ،ماذا أعمل ألرث الحياة األبدية؟”
 18فقال له يسوع“ :مل��اذا تدعوين صالحا؟
ليس أحد صالحا إال واحد وهو الله 19 .أنت
تعرف الوصايا :ال تزن .ال تقتل .ال ترسق .ال
تشهد بالزور .ال تسلب .أكرم أباك وأمك”20 .
فأجاب وقال له“ :يا معلم ،هذه كلها حفظتها
منذ حداثتي” 21 .فنظر إليه يسوع وأحبه،
وقال له“ :يعوزك يشء واحد :اذهب بع كل ما
لك وأعط الفقراء ،فيكون لك كنز يف السامء،
وتعال اتبعني حامال الصليب” 22 .فاغتم عىل
القول ومىض حزينا ،ألنه كان ذا أموال كثرية.
 23فنظر يسوع حوله وقال لتالميذه“ :ما أعرس
دخول ذوي األموال إىل ملكوت الله!”.
 .15مزمور  21: 37الرشير يستقرض وال يفي
واما الصدّيق فيرتأف ويعطي.
 .16أمثال  9: 3اكرم الرب من مالك ومن
باكورات غلتك
 .17أمثال  16 : 31تتأمل حقال فتأخذه وبثمر
يديها تغرس كرما.
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 .18رومية  7-6: 13فانكم الجل هذا توفون
الجزية ايضا .اذ هم خدام الله مواظبون عىل
ذلك بعينه 7 .فاعطوا الجميع حقوقهم .الجزية
ملن له الجزية .الجباية ملن له الجباية .والخوف
ملن له الخوف واالكرام ملن له االكرام
 .19تيموثاوس األوىل  8: 5وان كان احد ال
يعتني بخاصته وال سيام اهل بيته فقد انكر
االميان وهو رش من غري املؤمن.
 .20أفسسس 18-15 :5فانظروا كيف تسلكون
بالتدقيق ال كجهالء بل كحكامء  16مفتدين
الوقت الن االيام رشيرة 17 .من اجل ذلك ال
تكونوا اغبياء بل فاهمني ما هي مشيئة الرب.
 18وال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة بل
امتلئوا بالروح

الله لقرابينه .وبه وان مات يتكلم بعد5 .
باالميان نقل اخنوخ ليك ال يرى املوت ومل يوجد
الن الله نقله .اذ قبل نقله شهد له بانه قد
ارىض الله 6 .ولكن بدون اميان ال ميكن ارضاؤه
النه يجب ان الذي يأيت اىل الله يؤمن بانه
موجود وانه يجازي الذين يطلبونه.
 .26مزمور 21 :37الرشير يستقرض وال يفي
واما الصدّيق فيرتأف ويعطي.
 .27أمثال 7 :22الغني يتسلط عىل الفقري
واملقرتض عبد للمقرض.
 .28أمثال 27-26 :22ال تكن من صافقي
الكف وال من ضامني الديون 27 .ان مل يكن
لك ما تفي فلامذا يأخذ فراشك من تحتك.

 .21مزمور 8 :32اع ّلمك وارشدك الطريق التي
تسلكها .انصحك .عيني عليك.

 .29يعقوب 14-13 :4هلم اآلن ايها القائلون
نذهب اليوم او غدا اىل هذه املدينة او تلك
وهناك نرصف سنة واحدة ونتجر ونربح15 .
انتم الذين ال تعرفون امر الغد .النه ما هي
حياتكم .انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل.

 .23أمثال 6-5 :3توكل عىل الرب بكل قلبك
وعىل فهمك ال تعتمد 6 .يف كل طرقك اعرفه
وهو يقوم سبلك

 .30لوقا 30-28 :14ومن منكم وهو يريد ان
يبني برجا ال يجلس اوال ويحسب النفقة هل
عنده ما يلزم لكامله 29 .لئال يضع االساس وال
يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزأون
به 30 .قائلني هذا االنسان ابتدأ يبني ومل
يقدر ان يكمل.

 .22مزمور 105 :119رساج لرجيل كالمك ونور
لسبييل.

 .24متى 8-7 :7اسألوا تعطوا .اطلبوا تجدوا.
اقرعوا يفتح لكم 8 .الن كل من يسأل يأخذ.
ومن يطلب يجد .ومن يقرع يفتح له.
 .25عربانيني  6-1 :11واما االميان فهو الثقة
مبا يرجى وااليقان بامور ال ترى 2 .فانه يف
هذه شهد للقدماء 3 .باالميان نفهم ان العاملني
أتقنت بكلمة الله حتى مل يتكون ما يرى مام
هو ظاهر 4 .باالميان قدم هابيل ل ّله ذبيحة
افضل من قايني .فبه شهد له انه بار اذ شهد
مرجـــــع اآليـــــــات الكتابيـــــــة

 .31إشعياء  9-8 :55الن افكاري ليست
افكاركم وال طرقكم طرقي يقول الرب 9 .النه
كام علت السموات عن االرض هكذا علت
طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم.
 .32فيلبي 19 :4فيمأل الهي كل احتياجكم
بحسب غناه يف املجد يف املسيح يسوع.
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 .33فيلبي 7-6 :4ال تهتموا بيشء بل يف كل
يشء بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم
لدى الله 7 .وسالم الله الذي يفوق كل عقل
يحفظ قلوبكم وافكاركم يف املسيح يسوع
 .34أمثال 7 :22الغني يتسلط عىل الفقري
واملقرتض عبد للمقرض.
 .35أمثال 27-26 :22ال تكن من صافقي
الكف وال من ضامني الديون 27 .ان مل يكن
لك ما تفي فلامذا يأخذ فراشك من تحتك.
 .36مزمور 1 :133ترنيمة املصاعد .لداود.
هوذا ما احسن وما اجمل ان يسكن االخوة
معا.
 .37أمثال 10-9 :3اكرم الرب من مالك ومن
باكورات غلتك  10فتمتلئ خزائنك شبعا
وتفيض معارصك مسطارا
 .38أمثال 17 :19من يرحم الفقري يقرض الرب
وعن معروفه يجازيه.
 .39أمثال 9 :22الصالح العني هو يبارك النه
يعطي من خبزه للفقري
 .40أمثال 27 :28من يعطي الفقري ال يحتاج
وملن يحجب عنه عينيه لعنات كثرية.
 .41متى 42 :5من سألك فاعطه .ومن اراد ان
يقرتض منك فال ترده
 .42لوقا 38 :6اعطوا تعطوا .كيال جيدا ملبدا
مهزوزا فائضا يعطون يف احضانكم .النه بنفس
الكيل الذي به تكيلون يكال لكم.
 .43أعامل الرسل 35 :20يف كل يشء اريتكم
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انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون
الضعفاء متذكرين كلامت الرب يسوع انه قال
مغبوط هو العطاء اكرث من االخذ.
 .44متى 21-19 :6ال تكنزوا لكم كنوزا عىل
االرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث
ينقب السارقون ويرسقون 20 .بل اكنزوا لكم
كنوزا يف السامء حيث ال يفسد سوس وال صدأ
وحيث ال ينقب سارقون وال يرسقون 21 .النه
حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا.
 .45مزمور 2-1 :24لداود .مزمور .للرب االرض
وملؤها .املسكونة وكل الساكنني فيها 2 .النه
عىل البحار اسسها وعىل االنهار ثبتها
1 .46كورنثوس 2-1 :16واما من جهة الجمع
الجل القديسني فكام اوصيت كنائس غالطية
هكذا افعلوا انتم ايضا 2 .يف كل اول اسبوع
ليضع كل واحد منكم عنده .خازنا ما تيرس
حتى اذا جئت ال يكون جمع حينئذ.
 .47غالطية 10 :2غري ان نذكر الفقراء .وهذا
عينه كنت اعتنيت ان افعله
 .48يعقوب 27 :1الديانة الطاهرة النقية عند
الله اآلب هي هذه افتقاد اليتامى واالرامل يف
ضيقتهم وحفظ االنسان نفسه بال دنس من
العامل
 .49متى 20-18 :28فتقدم يسوع وكلمهم
قائال .دفع ا ّيل كل سلطان يف السامء وعىل
االرض 19 .فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم
وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس.
 20وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم
به.وها انا معكم كل االيام اىل انقضاء الدهر.
آمني
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2 .50كورنثوس 5-1 :8ثم نعرفكم ايها االخوة
نعمة الله املعطاة يف كنائس مكدونية 2 .انه يف
اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم
العميق لغنى سخائهم 3 .النهم اعطوا حسب
الطاقة انا اشهد وفوق الطاقة من تلقاء انفسهم
 4ملتمسني منا بطلبة كثرية ان نقبل النعمة
ورشكة الخدمة التي للقديسني 5 .وليس كام
رجونا بل اعطوا انفسهم اوال للرب ولنا مبشيئة
الله.

مرجـــــع اآليـــــــات الكتابيـــــــة

2 .51كورنثوس 8-6 :9هذا وان من يزرع
بالشح فبالشح ايضا يحصد .ومن يزرع بالربكات
فبالربكات ايضا يحصد 7 .كل واحد كام ينوي
بقلبه ليس عن حزن او اضطرار .الن املعطي
املرسور يحبه الله 8 .والله قادر ان يزيدكم كل
نعمة ليك تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حني يف
كل يشء تزدادون يف كل عمل صالح.
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قراءات مختارة
العيش بسخاء ،تأليف رون بلو
الحياة بشكل ج ّيد ،تأليف روس كروسون
إدارة أموالك ،تأليف رون بلو
املال وزواجك ،روس كروسون
املال يتكلم ونحن نتكلم أيضا ،تأليف رون وجودي بلو
تربية األوالد أذكياء يف رصف األموال ،تأليف رون وجودي بلو
الرس ،تأليف بيل برايت
ّ
ترويض وحش املال ،تأليف رون بلو
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ملحق
ّ
ملخص النفقات (نسخة موسعة)
(التاريخ :الشهر____________ السنة_____________)
املدخول الصايف (بعد الرضائب)________________________:
الكلفة الشهرية
املبلغ املدفوع
املعتادة
يف الشهر املايض
النفقات
تربع لألعامل الخريية
العشور
دعم االرساليات
أمور أخرى
مجموع تربعات لألعامل الخريية

نفقات الدين

الفائدة عىل بطاقة االئتامن
قرض
أمور أخرى
مجموع نفقات الدين

اإلدخار

حساب التوفري
أسهم
أمور أخرى
مجموع اإلدخارات

السكن

رهن  /إيجار
رضائب بلدية
الكهرباء
التدفئة
امللحـــــــــــــــــق
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النفقات

املياه
الصحة
الهاتف
التنظيف
التصليحات
الصيانة
األدوات املنزلية
أمور أخرى
مجموع مرصوف السكن

املبلغ املدفوع
يف الشهر املايض

الكلفة الشهرية
املعتادة

مجموع مرصوف الطعام
(ما يتعلق بالبقالة فقط)

اللباس

رجايل
نسايئ
والدي
أكسسوارات
أمور أخرى
مجموع مرصوف اللباس

املواصالت

التأمني
الوقود
التصليحات
الصيانة
موقف السيارات
أمور أخرى
مجموع مرصوف املواصالت
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النفقات
الرتفيه

املبلغ املدفوع
يف الشهر املايض

الكلفة الشهرية
املعتادة

العطالت
العشاء خارجا
السينام
الحفالت
حضانة األوالد
مجالت
جرائد
اإلجازات
النوادي
النشاطات
أمور أخرى
مجموع مرصوف الرتفيه

الطبابة

التأمني
األطباء
أطباء األسنان
أمور أخرى
مجموع مرصوف الطبابة

التأمينات

عىل الحياة
عىل اإلعاقة
أمور أخرى
مجموع مرصوف التأمينات

االوالد

طعام للمدرسة
مرصوف خاص
الرسوم املدرسية
الدروس الخاصة
امللحـــــــــــــــــق
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النفقات

الحضانة
أمور أخرى
مجموع مرصوف األطفال

املبلغ املدفوع
يف الشهر املايض

الكلفة الشهرية
املعتادة

الهدايا

ميالد املسيح
أعياد امليالد
عيد الزواج
أمور أخرى
مجموع مرصوف الهدايا

متفرقات

أدوات املصارف الصحية
أمور متفرقة للزوج
أمور متفرقة للزوجة
أمور متفرقة لألوالد
التنظيف الجاف
غسيل الثياب
العناية بالحيوانات
العناية بالشعر
أمور أخرى
مجموع مرصوف املتفرقات

مجموع املصاريف

مع ّدل الثروة الصافية
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كشف الحساب الوحيد الذي ّ
يلخص كل الصفقات املادية التي قام بها الزوجان هي
كشف حساب معدّل الرثوة الصايف .هذا الكشف هو صورة لوضع العائلة املادي
الحقيقي يف وقت محدد من الزمنُ .يظهر هذا الكشف األصول التي متلكها العائلة
ومجموع الديون التي تدين بها .إذا طرحنا الديون من األصول نحصل عىل معدّل
الرثوة الصايف.
إدارة املــــــــال يف زواجـــــــك

إن حسبت معدّل ثروتك الصايف بشكل منتظم ،ستتم ّكن من رؤية ما إذا كنت تحرز
تقد ًما نحو أهدافك املادية أو ال.

األصول او املوجودات
األصول السائلة (ما ميكن تحويله اىل أموال نقدية خالل سبعة أيام)
ما تحمل من نقود ورصيد حساب الشيكات
موارد مالية يف السوق
شهادة إيداع (نسبة الفائدة ___________ )%
املدخــــرات (نسبة الفائدة ___________ )%
القيمة النقدية لعقد التأمني عىل الحياة
موارد أخرى ______________________
مجموع األصول السائلة
(انقل املجموع اىل جدول تحليل الرصيد الشخيص عىل الصفحة )144

األصول غري السائلة (ال ميكن بيعها برسعة إال إذا بعتها بخسارة)
املنزل (قيمته يف السوق حاليا)
قطعة أرض (قيمتها يف السوق حاليا)
تثمني املهنة أو املرشوع التجاري
استثامر عقار
مشاركة محدودة
قارم ،أدوات تخييم ،شاحنة
سيارة (قيمتها يف السوق حالية)
مفروشات وممتلكات شخصية (قيمتها الحالية)
مجموعة عمالت نقدية أو طوابع بريدية ،آثار قدمية
حساب التقاعد
ما حصلت عليه من اآلخرين
موارد أخرى
مجموع األصول غري السائلة

(انقل املجموع اىل جدول تحليل الرصيد الشخيص يف الصفحة )144
امللحـــــــــــــــــق
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الديون
الدائن

نسبة الفائدة

تاريخ التسديد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مجموع الديون
(انقل املجموع اىل جدول تحليل الرصيد الشخيص)

جدول حتليل الرصيد الشخصي
(التاريخ)____________________:
األصول السائلة

144

$

زائد األصول غري السائلة

+

مجموع األصول

=

طرح مجموع الديون

-

الرثوة الصافية

=
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سلسلة بناؤو البيت للمتزوجين®
دراسة ضمن مجموعة صغيرة

تعلم كيف تتحكم باملال
في زواجك

رسا أنه يمُ كن للامل أن يسبب نزاعا يف الزواج .ميكنك اآلن أن تتع ّلم
ليس ّ
كيف تتعامل مع املشاكل املالية وتقوية زواجك يف الوقت نفسه! لقد ُص ّممت
هذه الدراسة ضمن مجموعة صغرية واملؤلفة من  6جلسات ليك تق ّرب
الزوج والزوجة من بعضهام بعض ومن متز ّوجني آخرين .ستدرسان كلمة
الله وتشاركان اآلخرين بالتحديات التي تواجهكام والنجاحات التي تحققانها
وتبنيان زواجا ثابتا ودامئا.
ستتعلم أنت ورشيك حياتك مع متزوجني آخرين كيف....

تديرون املال بحكمة
متارسون الوكالة عىل ضوء كلمة الله
متجد الله
تضعون بحكمة أهدافا مادية ّ
ّ
تكتشفون أن اقرتاض املال قد يؤثر يف النجاح املادي الطويل
األمد
تفهمون مبدأ العطاء وعالقته بالحرية املادية

السلسلة الكاملة لبناؤو البيت للمتزوجني®

دليل القائد
كيف تبني زواجك
املحافظة عىل عهدك
ّ
حل النزاع يف زواجك
إدارة املال يف زواجك
البناء معا للمتزوجني
بناء العمل الجامعي يف زواجك
بناء ثقة رشيك حياتك بنفسه
النم ّو معا يف املسيح
تحسني التواصل يف زواجل
التغلب عىل الضغوطات يف زواجك
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لقد ُص ّممت سلسلة بناؤو البيت
للمتزوجني® لتقوية الزيجات وإقامة
عالقات مع متزوجني آخرين لدعمهم
وتقويتهم .إن كنت متزوجا من فرتة
طويلة أو إن كنت متزوجا من فرتة
قصرية ،فإن هذه السلسلة ستساعدك
وتساعد رشيك حياتك يف اكتشاف
مبادئ خالدة من كلمة الله لتطبيقها
يف زواجكام .ال يوجد طريقة أفضل
لبناء زواج��ك من أن تكون ضمن
مجموعة صغرية ممتعة ولطيفة
لدراسة الكتاب املقدس.
لقد أ ّلف رون بلو تسعة كتب حول اإلدارة
الشخصية لألموال من وجهة نظرة كتابية.
لقد ظهر يف برامج إذاعية وتلفزيونية
عديدة ،من ضمنها "الرتكيز عىل العائلة"،
"الرتكيز عىل أخبار العائلة"" ،برايم تايم
أمريكا" و"الخط املفتوح يف راديو مودي".

