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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02)مشاركة   2

 يعقوب

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية   (. 3-1)يعقوب الُمعيّنة الّرب ومن التّأمُّ

 .استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات

 دقائق( 5)حفظ  3

 أ21-ب21: 22كورنثوس 2المحبّة باإلنفاق: 
 

حفظ الخمسة هي: المحبة الّسلسلة الثامنة من آيات الحفظ تتعلّق بـ"الوالدون المسيحيون". عناوين آيات ال

 باإلنفاق، نمِّ كلَّ النّواحي، علِّم كلمة هللا، ربِّ في الرب، والمحبة من خالل التأديب. 

 أ. 15-ب11: 10في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين. المحبة باإلنفاق  تأّملوا واحفظوا وراجعوا

  دقيقة( 55)تعليم  1

 إدارة المال والتعامل معه

 

التعليم الُمقدَّم في هذا الّدرس بمبادئ التعاُمل العملي مع المال بشكٍل صحيح. سنستكشف : يتعلّق ُمقّدمة

ونكتشف تأثير المال على حياة النّاس في األرض وعلى حياتهم األبدية في السماء. كما سندرس أسلوب الحياة 

 المسيحية البسيط في هذا العالم. 

 حأهميّة إدارة المال والتعاُمل معه بشكٍل صحي . أ

 

  .تأثير المال على حياة اإلنسان على األرض .2

 : ما نوع التّأثير الذي يمكن أن يكون للمال على حياة اإلنسان على األرض؟ شف وناق  اكتش  
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 أ. ال يستطيع المال أن يشب ع أحًدا.  

... إن  : "من يحب الفّضة ال يشبع منها، والمولَع بالغنى ال يشبع من ربح11-12: 5فر الجامعة نقرأ في سِ 

كثُرت الخيرات كثُر آكلوها أيًضا ... أّما الغنيُّ فوفرة غناه تجعله قلقًا أرقًا." المال في ذاته ليس سيّئًا أو جيًّدا. 

د ما إذا كان للمال تأثيٌر سيّئ أو جيّد عليهم. حين  الموقفولكن  الناس  يِحبّ الذي عند النّاس تجاه المال يحدِّ

ل على المال أسمى هدٍف لهم في حياتهم. فيستمّرون في الرغبة في جمع مزيٍد المال، فإنّهم يجعلون الحصو

من المال وإنفاق مزيٍد منه. وألنّهم ال يكتفون بما يحصلون عليه من مال، فإنّهم ال يشبعون أبًدا. ال يستطيع 

يِحّب المال لن يكتفي بما المال أْن يُشبِع أحًدا، وال يستطيع أن يعطي اإلنساَن سالًما في الحياة. اإلنسان الذي 

 ط للحصول على المزيد منه والعمل على ذلك بكلِّ جهٍد ونشاط. لديه، فسيرغب دائًما بمزيد من المال ويخطِّ 

 

 ب. يمكن أن يكون المال سببًا الرتكاب  الّشّر. 

؛ وإذ سعى بعُضهم إليه، ضلّوا12: 6تيموثاوس 1نقرأ في  عن اإليمان  : "فإّن ُحّب المال أصٌل لكلِّ شرٍّ

هي إحدى األصول  محبّة المالوطعنوا أنفَُسهم بأوجاٍع كثيرة." المال في ذاته ليس أصَل كّل الّشرور، لكّن 

(. وفي 15: 10والجذور العديدة المحتملة لكافّة أنواع الّشّر. المرارة أصٌل ممكن آخر لكلِّ الشرور )عبرانيين 

ج البعض من أجل ما يلي بعض األمثلة التي تُظِهر كيف تكون  محبّة المال أصاًل لشروٍر كثيرة ومتنّوعة. يتزوَّ

جون لسبب خاطئ ينشأ في حياتهم الّزوجية الكثير من المشاكل. وقد  االنتفاع بثروة شريك الحياة. وألنّهم يتزوَّ

ياسيّين تعرِّض محبّة المال رجال األعمال لتجارب الُغّش والّرشوة والفساد. وقد تدفع محبة المال بعض الس

ضهم لفساد مالّي مّما يجّر عليهم فضائح مالية، وقد تدفعهم الستغالل بلدهم من أجل أن يغتنوا  للكذب وتعرِّ

ويزدادوا مااًل وثروةً. وقد تعرِّض محبّة المال قائًدا في كنيسة ما لتجربة أن يطلب من أعضاء الكنيسة بأن 

اً ما تكون محبّة المال الّسبب وراء ممارسات الّسرقة والّسلب يساهموا بمقداٍر ُمعيَّن من المال للكنيسة. وكثيرً 

 وحتّى القتل. من الواضح والمؤّكد أن محبّة المال هي أحد األصول والجذور المهمة لكافّة أنواع الّشرور! 
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  .تأثير المال على حياة اإلنسان األبديّة في الّسماء .2

 كون للمال على حياة اإلنسان األبديّة في الّسماء؟ : ما نوع التّأثير الذي يمكن أن يشف وناق  اكتش  

 يمكن للمال والغنى أن تخنق كلمة هللا في حياة المسيحّي المؤمن.  . أ

نى وخداعه يمكن أن يخنقا أّن غرور الغِ  11: 1مرقس  إنجيل م يسوع في. يعلِّ 11-15، 11: 1مرقس  اقرأ

 قلبه منشغٌل بمحبّة المال والثّروة لن يتأثَّر بكلمة هللا. كلمة هللا بحيث ال تثِمر في حياة سامعها. الّشخص الذي 

 

 يمكن للمال والغنى والثّروة أن يجعلوا المسيحّي المؤمن ال ينتبه إلى األولويّة األولى في حياته.  . ب

. أسمى وأهّم أولوية يمكن أن تكون في حياة اإلنسان هي أن يحّب هللا 01-13: 10؛ لوقا 01: 6متّى  اقرأ

حصد الغنّي غالٍت كثيرة، ولذا قّرر أن يبني مخازن أكبر ليستقّر ويستريح بعد ذلك، قائاًل لنفسه: "يا  ويخدمه.

نفُس، عندِك خيراٌت كثيرةٌ مخزونةٌ لسنين عديدة، فاستريحي وُكلي واشربي واطربي!" ولكن هللا قال له: "يا 

ذا ينطبق على كّل من يخزن أشياء كثيرة لنفسه، غبّي! هذه الليلة تُطلَب نفُسك منك، فلمن يبقى ما أعددتَه؟" ه

ولكنّه ليس غنيًا في ما يختّص باهلل. مهما كان طول حياة هؤالء النّاس، فإّن نهايتَهم ستأتي فجأة، وكلُّ ما 

عملوه سيظهر أنّه باطل وبال فائدة. يحتاج جميع النّاس ألن يكسبوا بعض المال ليعيشوا ويتدبّروا أموَرهم. 

يصير كسب المال وتحصيل الثّروة شغف اإلنسان الذي يستولي عليه، فإنّه لن يبقى لديه أيُّ وقٍت  ولكْن حين

 أو قدرة أو جهد ليبذله في محبّة هللا وخدمته. 

 

 يمكن للمال والثّروة أن يخّسرا اإلنسان نفسه.  . ج

 تيموثاوس1؛ 11-1: 5؛ أعمال الرسل 6-1: 00؛ 31-11: 16؛ لوقا 01-01: 12؛ 35-31: 5مرقس  اقرأ

 . يمكن لمحبّة المال أو الثّروة أن تصبِح أعظم خطٍر في حياة اإلنسان. بحسب مرقس6-1: 5؛ يعقوب 12: 6

، لم يتبع الشاب الغني يسوع المسيح ألنّه أحّب غناه ومالَه أكثَر من محبّته يسوع المسيح. ومن 01-01: 12

لم يتعامل غنيٌّ آخر  31-11: 16فيخلص. بحسب لوقا  دون يسوع المسيح ال يستطيع أحٌد أن يدخل ملكوت هللا

 باللّطف واإلحسان تجاه رجل فقير اسمه لعازر. وبعد أن مات ذلك الغنّي، ذهب إلى الهاوية بسبب أنانيّته وقلبه 
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-1: 00(. وبحسب لوقا 11-16: 3يوحنا 1؛ 05: 16القاسي، مّما أظهر أنّه لم يكن لديه إيمان وال محبّة )لوقا 

: 5فق يهوذا على أن يخون يسوع ويسلّمه مقابل المال، والحقًا نقرأ عن انتحاره. وبحسب أعمال الرسل ، وا6

: 5، كّذب حنانيَّا وسفّيرة على الكنيسة بشأن أمورهما وتعامالتهما المالية، فوقعا ميتين. وبحسب يعقوب 1-11

شون حياةً مترفةً منغمسة في كافّة أشكال ، كان بعض األغنياء يكنزون الثّروات ألجل نفوسهم، وكانوا يعي1-6

الُمتَع والّراحة، بينما كانوا يهملون دفع أجور من يعملون لديهم، بل إنّهم قتلوا أبرياء ليغتنوا. ويحذِّر يعقوب 

، يمكن لمحبّة المال أن 12: 6تيموثاوس 1من أن هؤالء في نهاية حياتهم "سيُذبَحون" في جهنّم. وبحسب 

يه وينحرف بعيًدا عن اإليمان المسيحي. لهذا حذَّر يسوع قائاًل: "ال يمكن ألحٍد أن يكون عبًدا تجعل اإلنسان يت

لسيّدين: ألنّه إّما أن يبِغض أحَدهما فيُِحّب اآلخر، وإّما أن يلزم أحَدهما فيهجر اآلخر. ال يمكنكم أن تكونوا 

م اإلنساُن (. "فماذا ينتفع اإلنسان 01: 6عبيًدا هلل والمال مًعا" )متّى  لو ربح العالم كلَّه وخسر نفسه؟ أو ماذا يقدِّ

(. معنى خسارة اإلنسان لنفسه هو أن تكون نهايته الموت األبدّي في جهنَّم. 06: 16فداًء عن نفسه؟" )متّى 

الوحيدة  يعتقد كثيرون أّن الثّروة أو القوة أو الّشهرة في العالم ستُنقِذ حياتهم، ولكنَّ يسوع يعلّم أنَّ الطّريقة

ليخلِّص اإلنسان حياته وينقِذها في هذا العالم وفي الّزمن اآلتي هي بإنكار اإلنسان نفسه وببذله حياتَه ألجل 

 المسيح وملكوت المسيح! 

 

 .أشكال الفساد المختلفة الُمشار إليها في الكتاب الُمقدَّس. 3

 اطئة شّريرة أو استخدام المال لعمل الّشّر. : الفساد هو الحصول على المال وُصْنع الثّروة بطريقة خُمقّدمة

 الفساد مذكور في الكتاب الُمقدَّس. . أ

: ما األشكال المختلفة للفساد الواردة في الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّس المتعلّقة شف وناق  اكتش  

 بهذه المسألة. 

 .مالحظات

عن عدم  01: 31لّسلب باعتبارهما فساًدا. ويتكلَّم مزمور عن الّسرقة وا 13-11: 11يتحدَّث ِسفر الالويّين 

بأن منع أجرة  1: 5إعادة المال أو األشياء األخرى الُمستعارة باعتبارها فساًدا وخطيَّة. وتعلّم رسالة يعقوب 

ة وغير بأّن الغّش وعدم النّزاهة في األوزان والمعايير المغشوش 15-13: 05العاملين فساد. ويعلّم ِسفر التثنية 

 إن إعطاء وأخذ الّرشاوى  03، 5: 11الدقيقة الُمستخَدمة في البيع والّشراء هما فساد. ويقول ِسفر األمثال 
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إن فرض فائدة كبيرة على القروض فساد. يُقِرض "المرابون الطّماعون"  5: 05فساد. ويقول ِسفر األمثال 

 1: 1رون عبيًدا لهم طيلة الحياة. يقول ِسفر الجامعة الماَل بمعدَّل فائدٍة كبير، وبهذا يجعلون المقترضين يصي

إن الظلم واالبتزاز فساد. وكّل الذين يطلبون "الخّوات" فاسدون. هذه التّعاليم الواضحة في الكتاب الُمقدَّس 

 تقول إن هللا يُبِغض كلَّ أشكال الفساد وعدم النّزاهة. 

 

 الفساد في المجتمع الحديث.  . ب

ِرف أشكااًل أخرى للفساد في مجتمعك؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّس المتعلِّقة بهذه : هل تعشف وناق  اكتش  

 المسألة. 

 مالحظات.

تعلّمان أّن األموال والمكاسب التي يتّم تحصيلها بالظّلم هي فساد. ومن الطُّرق الخاطئة  5: 16و 0: 11أمثال 

المراهنات. فالتّعامل مع الياناصيب والمقامرات والظّالمة في جمع المال بيع بطاقات الياناصيب والمقامرة و

دفة والحظّ والمراهنات، المدفوع في الغالب  بالنسبة لكثيرين، وال شّك  إدمانًا، قد صار بالطّمع واالعتقاد بالصُّ

إلى  الذي استأمن هللا اإلنسان عليه. غالبًا ما يؤّدي لعب القمار )المقامرة( أمانةً في الوكالة على المالأنّه ليس 

ديوٍن كبيرة وإفالس وإلى صيرورة اإلنسان أشبه بالعبد ألصحاب الكازينوهات ومراكز لُعب القمار ولمن 

تعلّم أّن على الناس أن يعملوا بجدية  12: 3تسالونيكي 0يدين له بالمال نتيجة خسارته. وعالوةً على ذلك، فإّن 

ل من خالل بيع الُمخّدرات عمل غير قانوني واستقامة ونزاهة للحصول على قوتِِهم ومعيشتهم. كسب الما

رة فساد. وتزوير الُعملة وبطاقات االئتمان فساد. هل تستطيع أن تفكِّر  وفساد. والفواتير واإليصاالت المزوَّ

 بأشكاٍل أخرى للفساد؟ 

 

  .تأثير الرشاوى على المجتمع وحياة الناس. 1

 إعطاء وقبول الرشاوى.  .أ 

كتاب الُمقدَّس إلى إعطاء وقبول الّرشاوى؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّس المتعلِّقة : كيف ينظر الشف وناق  اكتش  

 بهذه المسألة. 

 مالحظات.
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أنَّ الذين يعطون أو  12: 06أن إعطاء الّرشاوى وقبولها فساد. ويعلّم مزمور  03و 5: 11يعلّم ِسفر األمثال 

ات ومؤامرات شّريرة. مهما كان ما يقوله رجال يقبلون الّرشاوى أشرار يصنعون الّرذيلة ولديهم ُمخطّط

األعمال الفاسدون أو المسؤولون الحكوميّون الفاسدون واألشرار، فإّن الكتاب الُمقدَّس يقول إّن َمن يعطي 

الّرشاوى هو صاحب مقاصد ونيّاٍت شّريرة ويتّمم خططًا ومؤامراٍت شّريرة. ال يمكن الوثوق بهؤالء 

أن إعطاء الهدايا، كبيرةً كانت أم صغيرة، من أجل تملُّق القادة  6: 11ر أعمال الرسل الفاسدين! ويخبِرنا ِسف

 والمسؤولين الحكوميّين وكسب رضاهم هو فساد. 

إعطاء هدية معقولة القيمة كتعبيٍر حضاري عن الّصداقة ليس رشوةً، ولكّن إعطاء أو طلب هدايا كبيرة 

د مقادير بغرض التمكُّن من عقد صفات تجاريّة هو فس اد. ينبغي لكلِّ شركة أن تضع قواعد واضحة تماًما تحدِّ

الهدايا التي يمكن إعطاؤها وتلقّيها أثناء أّي عمليّة أو صفقة تجاريّة. وينبغي التّبليغ عن كلِّ الهدايا التي يتّم 

 استالمها أو إخبار محاسب الّشركة بها، وذلك بهدف تجنُّب االتّهامات بالفساد. 

ذ أي نوٍع من الهدايا بهدف دفع دائرة حكوميّة نحو أخِذ قراٍر مواٍت أو بهدف ضمان الحصول إعطاء وأخ

 .  على البراءة في المحكمة فساٌد وشرٌّ

على المسيحيّين المؤمنين أن يعرفوا أن الرشاوى بكّل أشكالها فساد. ولذا على المسيحيّين المؤمنين أال يعطوا 

 وال يأخذوا رشوةً!

 و أخذ الّرشاوى.عواقب إعطاء أ .ب 

: اسَع لمعرفة بعض العواقب والنّتائج المريعة التي قد تحصل في مجتمٍع ما النّاس فيه يعطون شف وناق  اكتش  

 ويقبلون الرشاوى.  

 .مالحظات

 .  يحّذر الكتاب الُمقدَّس الفاسدين مشيًرا إلى أنّهم في خطٍر حقيقيٍّ

حلِّ قضية في المحكمة لصالحك أو لحرمان خصمك من بأن دفعك المال ل 11-15: 16يعلّم ِسفر التثنية 

محاكمة عادلة هو فساد. القاضي الذي ال يحكم في قضايا الناس بعدل قاٍض هو فاسد! فبداًل من الحفاظ على 

ف العدالة! وبداًل من إدانة الُمذنِب يبّرئه من عمله الخاطئ والّشّرير   القانون والعدالة، يتجاوز القانون ويحرِّ
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مه. وبداًل من إطالق سراح البريء، يحابي ضّدهم وال ينصفهم. الرشاوى تعمي عيون القضاة ومن ظل

ر نفسه!  ف كالمهم فال يرغبون برؤية الحّق وال النّطق به. المجتمع الذي قضاته فاسدون مجتمع سيدمِّ  وتحرِّ

ادته السياسيّون ورجال أعماله بأنَّ المجتمع الذي قضاته وق 03-00: 5وإشعياء  05، 11: 01يعلّم ِسفر التثنية 

 فاسدون هم في الحقيقة تحَت لعنة هللا! 

قائمةً بِسمات المجتمع الفاسد، فنقرأ: "إْذ يحكم رؤساؤها  11-1: 3وميخا  05، 05-03: 1ويقّدم إشعياء 

قرأ في إشعياء (. ون11: 3بالّرشوة، وكهنتُها يعلّمون باألجرة ويتعاطى أنبياؤها العرافةَ لقاء المال ..." )ميخا 

: "أصبُح رؤساؤك عصاةً وشركاء لصوص، يُولَعون بالّرشوة ويسعون وراء الهبات، ال يدافعون عن 03: 1

اليتيم، وال تُرفَع إليهم دعوى األرملة،" وسبب ذلك هو أّن الفقراء ال يملكون ما يمكنهم دفعه للقضاة كرشوة! 

دَّ هذا المجتمع، فيقتّص من هؤالء القادة ويقضي في النهاية يحّذر الرب بأن هذا سيدفع الّرّب ألن يجعل يَده ض

 على كّل الفاسدين! وهللا يعمل هذا في هذه الحياة وفي الحياة األخرى. 

بأنَّ كلَّ إنسان يقبل الّرشاوى أو يعطيها يصبِح فاسًدا أو ظالًما من النّاحية األخالقيّة،  1: 1ويعلِّم ِسفر الجامعة 

أن الفاسد الذي يقبل أو يعطي الرشاوى لدعم  1: 15ه وطبيعته! ويعلّم ِسفر األمثال فيفَسد ويشّوه سلوك

المجرمين، وبالتالي يزيد من معاناة األبرياء، هو يسيء إلى عائلته، فإْن أُمِسك وُسِجن فإنّه لن يعود قادًرا على 

إن  10-1: 3ه. ويقول ميخا إعالة عائلته. فهذا الّرجل سيأتي بالّضيق على عائلته، التي لن تعود تحترم

: 01الشخص الذي يعطي الّرشاوى أو يقبلها سيأتي بالخراب والّدمار على بلده ومدينته وكنيسته. ولكّن تثنية 

تعلّم أن أسوأ العواقب التي تأتي على الشخص الذي يعطي أو يقبل  1-1: 15ومتّى  31: 15وأيوب  05

ض للعنة هللا، إذ سيسمح هللا بأن تعاني عائلته وتتلف ثروته عقابًا له،  الّرشاوى هي البُعد عن بركة هللا والتعرُّ

  وأخيًرا سيلقي به هللا إلى بحيرة النار والكبريت في جهنّم ألنّه تسبّب في ارتكاب اآلخرين للخطيَّة!

 

 اإلرشادات والتعليمات الكتابيّة الخاّصة بإدارة المال والتعامل به بشكٍل صحيح. ب

 

 .بطريقة صائبة وصحيحة كسب المال. 2
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: كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى مسألة كسب المال؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه شف وناق  اكتش  

 المسألة.

 مالحظات.

المسيحيّين المؤمنين بأن يعملوا لكسب معيشتهم. ينبغي للمسيحيّين  15-6: 3تسالونيكي 0تأمر رسالة 

ل بشؤون اآلخرين. ويعلّم سِ المؤمنين أال يتعامل فر وا مع الُكسالى الُمتراخين الذين يقضون وقتهم في التدخُّ

أّن على  5-1: 03فر األمثال أّن على المسيحي المؤمن أال يكون كسواًل بل نشيطًا. ويعلّم سِ  5-1: 12األمثال 

يبقى لديه الوقت لالهتمام المسيحي المؤمن أن يتجنَّب العمل ساعاٍت إضافية أكثر مّما ينبغي، بحيث ال 

 15-11: 5فر التثنية باألمور المهّمة األخرى في الحياة، مثل قضاء الوقت مع عائلته وفي خدمة هللا. ويعلّم سِ 

أّن على المسيحيّين المؤمنين أال يقولوا ألنفسهم وفي أنفسهم: "لقد أحرزنا هذا  1: 1كورنثوس 1ورسالة 

إذ عليهم أن يتذكَّروا دائًما أن الّرّب هو من يعطيهم القدرة على إحراز  ،ا"الثّراَء بفضل قّوتنا وقدرة أيدين

 الثّروة. فينبغي أن يكون المسيحيّون المؤمنون متواضعين ويعتمدون على هللا. 

 

 .اّدخار المال بطريقٍة صائبة وصحيحة. 2

قاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه : كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى مسألة اّدخار المال؟ اقرأ ماكتش ف وناق ش

 المسألة.

 مالحظات.

إن رغب مسيحيٌّ مؤمن باّدخار المال ألجل مشروع مستقبليٍّ جيّد وصالح، مثل دفع رسوم دراسة ابنه، أو 

ر من  11: 13بهدف تقديمه وإنفاقه في سبيل قضيٍة عادلة وصالحة، فإنَّ ِسفر األمثال  يقول له: "الماُل الُمدخَّ

 ب اليد يزداد." بتوفير واّدخار القليل في كل مّرة، سيكون لديه في النهاية ما يكفي إلنجاز مشروعه. تع

أنّه يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يفتحوا حساَب توفير في بنك ألجل الحصول على  01: 05ويعلّم إنجيل متّى 

 فائدٍة مقابل مّدخراتهم. 

لطرق أمنًا في اّدخار المال هو استثماره في ملكوت هللا! فقد قال ، فإّن أكثر ا01-11: 6ولكن بحسب متّى 

 يسوع: "ال تكنِزوا لكم كنوًزا على األرض، حيُث يُفِسدها الّسوُس والّصدأ، وينقب عنها اللّصوص ويسرقون، 
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 بل اكنزوا لكم كنوًزا في الّسماء، حيث ال يُفِسدها سوٌس وال ينقب عنها لصوٌص وال يسرقون." الطّريقة

م ملكوت هللا.   العملية الّدخار الكنوز في السماء هي باستثمار المال في تقدُّ

 

  .إنفاق المال بطريقة صائبة وصحيحة. 3

: كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس لمسألة إنقاق المال؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه شف وناق  اكتش  

 المسألة. 

 مالحظات.

عن ما على المسيحيّين المؤمنين أن يعملوه قبل إنفاقهم مالهم، فيقول: "خطط المجتهد  5: 01يعلّم ِسفر األمثال 

تُفضي حتًما إلى الخصب، والَعجول مصيره العوز." على المسيحيّين المؤمنين أن يخطّطوا إلنفاقهم بما 

 (. 3-0: 16ينسجم مع دخلهم ومقاصد هللا )انظر أمثال 

 تالية المسيحّي المؤمن في تخطيط وتنظيم إنفاقه المال: تساعد االقتراحات العمليّة ال

أ. إجعل تخطيط األنشطة ووضع ميزانية مالية شأنًا يخّصك أنت وشريك حياتك كفريق. ويمكنك أيًضا أن 

تشِرك أوالدك في عمل التّخطيط هذا. وبهذا يتعلّم أوالدك أن يضعوا خططًا جيّدةً في ما يتعلّق بالمال. خطّط 

 مالية في الكنيسة مع مجلس شيوخ الكنيسة.  لألمور ال

 ب. أكتب قائمة بحاجاتك بحسب أهميّتها. بعملك هذا تتعلَّم أن تنفِق المال في األمور المهّمة فعاًل. 

 ج. أنفِق من المال الذي استأمنك هللا عليه فعاًل، فال تنفِق مااًل ال تملكه ألجل أّي مشروع. ال تقترض أبًدا. 

 ن توفِّر مزيًدا من المال، فأوقِف حصولك على الخدمات التي ال حاجة حقيقية عندك لها. د. إن أردَت أ

 هـ. َضع أهدافًا واقعية بشأن إنفاقك ومصروفاتك. 

 و. احتفظ بسجلٍّ مكتوب بما تنفِقه. احتفظ بالفواتير وإيصاالت الّدفع، وأعِدد تقريًرا مالياً كلَّ شهر. 

. اجمع الحقائق المتعلّقة بالمنتَج الذي تنوي شراءه. هل يحقّق المنتِج الذي تريد ز. اشتِر بشكٍل منطقّي وحكيم

 شراءه ما يّدعى أنّه يحقِّقه؟ هل يبّرر استخدام الُمنتَج شراءه؟ هل تشتري أكثر مما تحتاج إليه فعاًل؟ هل الثّمن 
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مسيحي المؤمن أن يكون عاداًل أّن على ال 3: 1هو أفضل ثمن في السوق لهذا الُمنتَج؟ يعلّم ِسفر األمثال 

 ومدقِّقاً في كل ما يعمله ويشتريه. 

 

 .اقتراض المال بطريقة صائبة وصحيحة. 1

 .اقتراض المال . أ

: "ال تكونوا في َديٍن ألحٍد، إال بأْن يُِحبَّ بعُضكم بعًضا، فإّن َمن يِحبُّ غيره، 5: 13 يةروم رسالة نقرأ في

حرفية للجزء األول من هذه اآلية هي: "ال تُكن مديونًا ألحٍد بشيء!" ال يكون قد تّمم الّشريعة." الترجمة ال

يعني هذا أنه ال يكون على المسيحيين المؤمنين التزامات مالية، وبأنّه ال يمكنهم أن يقترضوا من اآلخرين إن 

هل الذي (. ولكنّه يدين التسا35: 6؛ لوقا 10: 5؛ متّى 06: 31؛ مزمور 05: 00كانت لديهم حاجة )خروج 

يُرى في بعض المسيحيّين الذين يضعون على أنفسهم أعباء ديون كثيرة، كما يدين بشكٍل خاّص ال مباالتهم في 

(. ال يشّدد هذا المقطع بشكٍل خاّص على الديون المالية، ولكن على التزام 01: 31 عدم سداد ديونهم )مزمور

 بأن محبّة القريب هي أيًضا جزٌء من عمل التّقديس. كل مسيحيٍّ مؤمن بأن يِحّب قريبه. يعلّم هذا المقطع 

 : كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى مسألة اقتراض المال؟ اكتِشف وناِقش

 .مالحظات

ا من اقتراض المال. فيحذِّر ِسفر األمثال  قائاًل: "الغنيُّ يسود على  1: 00يقّدم الكتاب الُمقدَّس تحذيًرا عاّمً

للُمقِرض." ولذا، فإنه بشكٍل عام على المسيحيّين المؤمنين أال يقترضوا المال، وإال  الفقير، والمقتِرض مستعبدٌ 

فإنّهم سيصيرون عبيًدا للُمقِرضين! ولكّن الكتاَب الُمقدَّس يتكلّم عن قروِض رحمة خيريّة وقروٍض تجاريّة، 

 وعن إعطاء رهن وضمان بشأن االقتراض، وعن اقتراض المال في الكنيسة. 

 .مة خيريّةقروض رح . ب

: كيف ينظر الكتاب المقدَّس تجاه قروض الّرحمة الخيرّية؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس اكتِشف وناِقش

 المتعلِّقة بهذه المسألة.
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 مالحظات.

 ؛11-1: 15؛ تثنية 31-35: 05؛ الويين 01-05: 00كّل القروض المعطاة ضمن شعب إسرائيل )خروج 

ة بل قروَض رحمٍة خيريّة. فقد كانت القروض تُعطى ليس لتمكين التاجر ( لم تكن قروًضا تجاريّ 11-02: 03

من توسيع أعماله ولكن لمساعدة فالح بسيط أو رجل مسكين يمّر في حالة من المعاناة والفقر. يمنع الكتاب 

الُمقدس فرض ربا أو فائدة على هذه القروض الستغالل الوضع السيّئ والصعب لواحٍد من شعب إسرائيل. 

الّربا" المذكور في الكتاب الُمقدس ال يعني "الفائضة الباهظة" بمعناها الحديث. لم تُكن الشكوى في العهد "

إنّه ينبغي  10: 5القديم تتعلَّق بوجود فوائد باهظة على القروض، بل كانت تتعلّق بوجود أي فائدة! يعلّم متّى 

  إقراض َمن يريد أن يقترض منك.

 .قروض تجارية .ج 

: كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى القروض التجاريّة؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه شناق  ف واكتش  

 المسألة. 

 .مالحظات

تماشيًا مع االقتصاد المتغيّر، وافق يسوع على مبدأ استثمار المال في مصرف/ بنك من أجل كسب بعض 

(. ولذا، يمكن للبنوك أن تقّدم قروًضا بفوائد للنّاس. ولكّن يسوع 03: 11؛ لوقا 01: 05خل )متّى المال والدَّ 

 استمّر برفضه لفرض أيّة فائدة على القروض الخاّصة التي تُعطى كعمل رحمة خيري.  36-32: 6 في لوقا

ل تأسيس أعمال ومشاريع في بعض األحيان، يتّم االهتمام الحقيقي بإعطاء قروٍض بال فوائد للفقراء ألج

استثماريّة صغيرة. وهكذا يمكنهم الحقًا أن يسّدوا تلك القروض، بحيث تُستخَدم األموال الّراجعة إلعطاء مزيد 

من القروض الخالية من الفوائد لمشاريع استثماريّة صغيرة أخرى. ساِعدوا النّاس على أن يعملوا باستخدام 

تُؤمنوا عليها. ساعدوهم على أن يكون لديهم أعماٌل واستثمارات صغيرة. واستثمار المواهب والقدرات التي اس

 وبسداد الُمقتِرضين لقروضهم في الوقت الُمعيّن فإنّهم يكتسبون سمعةَ نزاهٍة عظيمة واحتراًما لذواتهم. 

 .الّرهن والضمان .د 

ف وناق ش تاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه : كيف ينظر الكتاب الُمقدس إلى الّرهن والّضمان؟ اقرأ مقاطع الكاكتش 

 المسألة. 
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 مالحظات.

في فترة العهد القديم، كان ضمان أو رهن القروض الصغيرة المؤقَّتة يتّخذ شكل أمالٍك شخصيّة ُمعينة، مثل 

رهن أرٍض ما، أو ضمان شخٍص آخر. وحين ال يَُسدُّ القرض، كان الّرهن يصير من حّق الُمقِرض )تثنية 

(. وحين لم يكن هناك رهٌن ليؤَخذ، 01-06: 00؛ 5-1: 6؛ أمثال 3: 01؛ أيوب 3: 5 ؛ نحميا12-13: 01

-6: 0؛ عاموس 1: 1ملوك 0؛ 3: 00كان الُمقِرضون أو ضامنو الُمقتِرض يبيعون المقترض عبًدا )خروج 

ٍص آخر! بأن على المسيحي المؤمن أال يكون ضامنًا لقروِض شخ 5-1: 6(. ولهذا يعلّم ِسفر األمثال 6: 5؛ 5

قانون ولكّن شريعة العهد القديم خفّفت من ّشدة هذه العادة وهذا الوضع في إسرائيل. فمن خالل نوٍع من 

  (، كانت كلُّ الّديون في إسرائيل تُلغى كلَّ سابع سنة!11-1: 15  ؛ تثنية13-31: 05)الويين  التحديد

 اقتراض المال من الكنيسة. .ه 

 الُمقدَّس إلى اقتراض المال من الكنيسة؟ : كيف ينظر الكتاب شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يعلّم يسوع قائاًل: "من طلب منك شيئًا فأعِطه، ومن  10: 5اقتراض المال ليس دائًما عماًل خاطئًا. ففي متّى 

جاء يقترض منك، فال ترّده خائبًا!" اقتراض المال قضية حّساسة وسط المسيحيّين المؤمنين. بشكٍل عام، 

مؤمن الذي يحتاج للمال لمساندته في ظرف وفترة فقر ينبغي أال يذهب إلى مسيحيّين مؤمنين المسيحي ال

ُمعيَّنين في الكنيسة القتراض المال منهم، بل عليه أن يخبِر شيوخ الكنيسة بمطلبه. وعلى الشيوخ أن يقّرروا 

كيفية التي بها سيقدِّمون له تلك إن كان يحتاج لمساعدة. فإن كان يحتاج إليها فعاًل، ينبغي التّقرير بشأن ال

المساعدة. ينبغي أال تفرض الكنيسة فائدةً على قروض الرحمة التي تعطيها مطلقًا. ويمكن للشيوخ تفويض 

 تنفيذ قرارهم للّشمامسة. 

مال ولكنَّ المسيحّي المؤمن الذي يحتاج للمال من أجل أن يبدأ عماًل استثماريًا أو يتوسَّع فيه عليه أال يقترض ال

من الكنيسة، بل ليقترض من البنك. البنوك التجارية تفرض دائًما فائدةً على قروضها، والحكومات تضبط 

إجراءات البنوك التّجارية وفوائدها. وهناك أيًضا ُمنظّمات مسيحيّة توفّر المال من أجل تنمية الّشؤون المتعلّقة 

أجل التّنمية الّزراعية والتّجارية والّصناعية في البالد  بالتّعليم والعناية الّصحيّة واإلسكان، كما توفّره من

 (. 1و 5كورنثوس 0الفقيرة )
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على المسيحيّين المؤمنين أال يقترضوا المال ِمّما يُدعى "حيتان القروض" ألنّهم يمارسون اإلقراض دون 

هم. وعالوةً على ذلك، خضوع للقوانين، ويفرضون فوائد عالية، ويلجأون للُعْنف تجاه الذين ال يسّددون قروض

 يصير النّاس عبيًدا "لحيتان القروض" هؤالء، ويعملون طيلة حياتهم لزيادة غنى وثروات هؤالء الحيتان! 

 

 .الحّريّة والبقاء في الحّرية من أيّة عبوديّة ماليّة. 1

ا من العبودية المالية؟ اقرأ مقاطع الكتابشف وناق  اكتش   المقَّدس المتعلِّقة  : كيف يبقى المسيحي المؤمن حّرً

 بهذه المسألة. 

 مالحظات.

ا من العبودية المالية:   تساعد المبادئ التالية المسيحّي المؤمن في البقاء حّرً

 (. 31-32: 01أ. ال تُكن كسواًل، بل ُكْن نشطًا في عملك اليومي )أمثال 

 (. 31-05: 6ة هذه )متّى ب. حين يعوزك الطّعام والملبس ثق بأنَّ هللا سيسّد احتياجاتك األساسيّ 

 (. 13: 15ج. ال تجّرب هللا من خالل سلوكك غير المسؤول في األمور المالية )لوقا 

 (. 1: 00د. ال تقترض مااًل من آخرين وال تقِرض مااًل )أمثال 

 (. 5: 13ية هـ. ال تضع نفسك تحَت ديون خاّصة ألجل أموٍر وأشياَء تتراجع قيمتها سريًعا )روم

: 12حسابات الّدين، وتوقف عن استخدام بطاقات االئتمان، وادفع نقًدا بداًل من ذلك )يتحدَّث زكريا و. أوقف 

 عن الوعود الكاذبة التي ال يستطيع الّشخص أن يفي بها(.  0

 (. 15: 11ز. ال تكفل أو تضمن شخًصا آخر )فتوقِّع معه أوراق القرض( )أمثال 

إلى أن تتلف وتهترئ. وشارك أمالكك مع إخوة مسيحيّين مؤمنين ح. استخدم أمالكك أطوَل مّدٍة ممكنة 

 آخرين. 

 ط. اشتِر أدوات ُمستخدمة في حالة جيدة، ألنَّها كثيًرا ما تكون أرخص بكثير من األدواِت الجديدة. 
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ء التي ي. اشتِر أشياء تريد أن تقتنيها، لكْن ليُكن هذا نادًرا، وبحيث تكون بحاجة حقيقية فعالً  وذلك لألشيا

  تحتاج إليها فعاًل.

 ج. اختيار عيش أسلوب الحياة المسيحيّة

 

 .هللا ال تكر مأساليب حياة كثيرة ومتنّوعة في العالم . 2

لون  ثمة أساليب حياة مختلفة في العالم. ولدى األغنياء والفقراء الحّرية الختيار أسلوب حياتهم وهم يتحمَّ

 المسؤولية تجاه اختيارهم. 

: ما نوع أو أنواع أساليب وأنماط الحياة التي ال تُكِرم هللا؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة ق شاكتش ف ونا

 بهذه المسألة.

 (! 6: 1؛ متّى 11-11: 31)حزقيال  أسلوب الحياة الباذخة الُمسِرفةأ. يدين هللا 

 (! 01-02: 03؛ 11: 01)أمثال  ةأسلوب الحياة المتمحور حول المسّرات والملّذات العالميب. يدين هللا 

 (! 36-35، 13-11: 11)الّويين أسلوب الحياة الذي يفتقر للّصدق والنّزاهة ج. يدين هللا 

 (! 6-1: 5؛ يعقوب 15: 10)لوقا  أسلوب الحياة الُمتّسم بالطمعد. ويدين هللا أيًضا 

 

 .روةيشمل أسلوب الحياة المسيحية مواقف مسؤولة تجاه االحتياجات والث. 2

 . 15-11، 5: 6تيموثاوس 1؛ 1: 1كورنثوس 1؛ 10-11: 1فيلبّي  اقرأ

 : ما المواقف التي ينبغي للمسيحي المؤمن أن ينّميها تجاه االحتياجات الحقيقيّة وتجاه الثّروة؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 أ. القناعة. 
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حين تتوفَّر لهم االحتياجات  قنوعينيكونوا في ما يختّص باالحتياجات الحقيقيّة، على المسيحيّين المؤمنين أن 

 األساسيّة في الحياة. 

قائاًل: "إنّما ما داَم لنا قوٌت ولباٌس، فلنكن قانعين بهما." الكلمة  5: 6تيموثاوس 1يعلّمنا الكتاب الُمقدَّس في 

ومكاٍن للّسكن. " تعني أي نوٍع من الغطاء، وبالتالي الحماية. وهكذا، تشير هذه الكلمة إلى الثياب لباس"

 وهكذا، تكون الحاجات األساسية في الحياة هي المأكل والمشرب والملبس والمأوى )مكان للّسكن(. 

 .ب. التمتُّع 

كلَّ ما لديهم ألجل  هللا هو من أعطاهمفي ما يتعلَّق بكلِّ األمالك، على المسيحيّين المؤمنين أن يتذّكروا أّن 

 ن أن يتمتّعوا بما لديهم! متعتهم. ويمكن للمسيحيّين المؤمني

 

 .ج. المشاركة 

بعمل الخير وبأن يكونوا كرماء ويشاركوا اآلخرين بما في ما يتعلَّق بالثروة، يؤَمر المسيحيّون المؤمنون 

 . لديهم

 

 .يشمل أسلوب الحياة المسيحيّة اإلدارة المسؤولة لألمالك. 3

 . 15-10: 10لوقا  اقرأ

 سيحي المؤمن أن يدير األمالك التي استُؤِمن عليها؟ : كيف ينبغي للمشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 

 .أ. الفقراء  
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مئات الماليين من البشر يعيشون حالة من الفقر والعوز الشديد، وآالف من الناس يموتون يوميًا في العالم 

: "من يرحم الفقير قائاًل  11: 11فر األمثال جوًعا. ال يجوز للمسيحيّين المؤمنين أن ينسوا هؤالء! فيخبرنا سِ 

: "َمن أصمَّ أذنَه عن صراخ 13: 01يُقِرض الّرّب، ويكافِئه الّربُّ على حسِن صنيعه." ونقرأ في أمثال 

 المسكين، يصرخ هو أيًضا وال من مجيب." 

 

 .ب. المالك 

يتعامل  (، وينبغي أن1: 1كورنثوس 1مهما كان ما لدى المسيحّي المؤمن من مال وأمالك فقد أخذه من هللا )

 (! 15-10: 10استأمنها هللا بيده )لوقا  وديعةٍ معه ك

 : في ضوء هذه الحقائق، على المسيحي المؤمن عمل اآلتي: عّلم

 أ. أْن يَضع ميزانية. 

على المسيحيّين المؤمنين أن يضعوا ويحّددوا معايير لما ينفقونه على الطعام واللباس والمواصالت والهدايا، 

 ذه المعايير والقواعد في ميزانيتهم السنوية. إلخ، وأن يسّجلوا ه

ف والمبالغة.   ب. أن يتجنَّب التطرُّ

 ينبغي أن يميّز المسيحيّون بين: 

 ما هو ضروري وما هو رفاهية وتبذير.

ر إبداعي وما هو رمٌز لوضع اجتماعي واقتصادي فارغ.   ما هو تطوُّ

 ما هو اعتدال واحتشام وما هو باطل وعديم القيمة. 

 هو احتفال بين الحين واآلخر وما هو حياةٌ باذخة يومية.  ما

 ما يخدم هللا وما يشكِّل عبودية لطُرق الناس اآلخرين وأنماط حياتهم. 

 ج. أن ال يتبع أو يساير المجتمعات الباذخة. 
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بل عليهم أن ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أال ينظروا إلى المجتمعات الباذخة في العالم كنموذج ألسلوب حياتهم، 

 ينظروا إلى ملكوت هللا وقِيَمه كنموذٍج لهم. 

 

 د. أن يستفيد من أمالكه بأفضل صورة. 

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين مقاومة التبذير وتكديس األموال، وعليهم رفض اإلسراف وإتالف البيئة )انظر 

 تكوين

ةً أطول. أي أنَّ على المسيحيّين أن (. عليهم أن يعتنوا بشكٍل أفضل بأمالكهم ويجعلوها تدوم فتر05: 1

يستفيدوا من أمالكهم بأفضل صورة. فمثاًل، عليهم أن يفتحوا بيوتهم لألنشطة المسيحيّة، ويعطوا ثيابهم 

 الُمستعملة للفقراء، ويشاركوا ما لديهم من كتب مع قّراء آخرين، إلخ. 

 هـ. أن يحتفظ بسجالٍت مالية. 

يدوا امتحان إنفاقهم من خالل االحتفاظ بسجالٍت دقيقة بما ينفقونه، ومن ثم على المسيحيّين المؤمنين أن يع

 إعادة تقييم ما يمكنهم عمله في إدارة حياتهم بمدخول أقل وفي إعطاء المزيد مّما لديهم آلخرين. 

 

 .أسلوب الحياة المسيحية يشمل االهتمام المسؤول عند المسيحّي المؤمن بأفراد عائلته المحتاجين. 1

 : كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعتني بأفراد عائلته المحتاجين؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .أ. الزوجة 

المسؤوليّة األولى الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات  .01-05: 5أفسس  اقرأ

 الحقيقيّة لزوجته.
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 .ب. األوالد 

ة الثّانية الملقاة على عاتق المسيحي المؤمني هي االعتناء المسؤوليّ  .15-11: 10كورنثوس 0 اقرأ

 باالحتياجات الحقيقية ألوالده. 

 

 .ج. الوالدان 

. المسؤولية الثّالثة الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات 5، 1: 5تيموثاوس 1 اقرأ

االحتياجات ؤَمر المسيحيّون المؤمنون بأن يسّدوا الحقيقية ألفراد عائلته اآلخرين مثل الوالدين والجدود. يُ 

لدى أفراد عائلتهم. ولكن إن كان أفراد عائلة المسيحي المؤمن ليسوا فقراء ومحتاجين، فإنّه ال يكون  الحقيقية

ُملَزًما بأن يعطيهم مااًل ليعيشوا برفاهية وبذخ، إذ على المسيحيّين المؤمنين أن يكونوا وكالء صالحين على 

 ال الذي أودعه هللا في أيديهم! الم

 

 .د. اإلخوة واألخوات 

. المسؤولية الّرابعة الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات 15-11: 3يوحنا 1 اقرأ

 الحقيقية واألساسية لإلخوة واألخوات المسيحيّين المؤمنين اآلخرين. 

 

 .سؤول للمالأسلوب الحياة المسيحية يشمل العطاء الم. 1

 : َمن ينبغي أن يتلقّى مساعدة ودعًما ماليين من المسيحيّين المؤمنين؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .أ. الُمعلِّمون 

 . على المسيحيّين المؤمنين أن يتشاركوا بالخيرات واألمور الصالحة مع معلّميهم. 6: 6غالطية  اقرأ
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ل بعض المعلّمين أن يعلّموا مّجانًا حتّى  يعلّم تالميُذهم أيًضا مجانًا في المستقبل. "مّجانًا أخذتُم، فمّجانًا يفضِّ

 (. 35: 02 الرسل (. "الغبطة في العطاء أكثر ِمّما في األخذ" )أعمال5: 12أعطوا" )متّى 

 .ب. الوّعاظ والكارزون 

 شارة اإلنجيل. . على المسيحيّين المؤمنين أن يقّدموا الدعم لمن يعظون ويكرزون بب11: 1كورنثوس 1 اقرأ

ينبغي للمسيحي المؤمن أن يقّرر هل سيدعم يدعم مرَساًل أجنبيًا مكلفًا، أم يستخدم المبلغ المادي نفسه لدعم 

 ربما مئة من الخّدام المحليّين! 

 .ج. الشيوخ 

 . على المسيحيّين المؤمنين أن يدعموا شيوخ كنيستهم الذين يقومون بعملهم بشكلٍ 11: 5تيموثاوس 1 اقرأ

 صحيح. 

ينبغي للمسيحي المؤمني أن يقّرر هل سيستمّر في دعم كنيسته إن كان لديها ما يكفي من المال أو لم تُكن 

 تستخدم المال الذي جمعته. 

 .د. اإلخوة واألخوات الذين في كنائسهم 

ت الذين في . على المسيحيّين المؤمنين أن يدعموا اإلخوة واألخوا15-11: 3يوحنا 1؛ 11-15: 0يعقوب  اقرأ

 كنائسهم ويعوزهم الطّعام واللباس. 

ينبغي أن يتّم هذا من خالل الّشمامسة الذين ينبغي أن يكونوا على اطاّلٍع تاّم على احتياجات الفقراء 

 ومساعدتهم بأسرع ما يمكن ليعيدوا قادرين على دعم أنفسهم وسّد احتياجاتهم بأنفسهم ثانيةً. 

 .ئس أخرىهـ. اإلخوة واألخوات في كنا 

. على الكنيسة أيًضا أن تقّدم ِمّما لديها لإلعانة في سداد احتياجات كنائس في 15-13: 5كورنثوس 0 اقرأ

 أجزاء أخرى في بلدهم أو في بالٍد أخرى. 

على المسيحيين المؤمنين أن يكونوا على اطاّلع جيّد على االحتياجات الحقيقية التي لدى الكنائس األجنبية، 

 ا من وصول دعمهم لمن قصدوا إيصاله إليهم. وأن يتأّكدو
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  .و. الفقراء 

. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يكونوا لطفاء وكرماء مع الفقراء والمحتاجين 13: 01؛ 11: 11أمثال  اقرأ

عموًما، سواء أكانوا مسيحيّين أم ال. "اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم )المال العالمي الذي هو سبب الكثير من 

(. ال يعني هذا أبًدا أن 1: 16ة في العالم(، حتّى إذا فني مالهم تُقبَلون في المنازل األبدية" )لوقا اإلثم والخطيَّ 

يُدفَع ألناٍس ليصيروا مسيحيين، بل القصد منه هو إظهار الرحمة والنعمة والمحبّة التي تجتذبهم إلى يسوع 

 المسيح. 

بأّن على كلِّ مسيحيٍّ مؤمن أن يعطي لجميع هؤالء الستّة فئات. كما أن  ومع هذا، فإّن الكتاب الُمقدس ال يعلّم

 الكتاب الُمقدَّس ال يعلّم أّن على هؤالء أن يتلقّوا الكثير من المال بحيث يعيشون في ترٍف وبذخ. 

 

 .أسلوب الحياة المسيحية يشمل تقديم التضحيات. 6

 مسيح بعض المسيحيّين المؤمنين لها؟ : ما نوع التضحية التي يدعو يسوع الشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 دعا يسوع بعض أتباعه ألن يتبعوه ويعيشوا في فقٍر طوعيٍّ تاّم. انظر إلى ما يلي كأمثلٍة على هذه الحقيقة:  

 .أ. الفقر الطوعي 

، ولكن ذلك . دعا يسوع رجاًل غنيًا جًدا ألن يبيع كّل ما لديه حتى يتبعه ويكون له تلميًذا01: 12مرقس  اقرأ

الرجل رفض ذلك. وقال بطرس في تلك المناسبة إّن تالميذ يسوع اآلخرين كانوا قد تركوا كل شيء ليتبعوه 

 كتالميذ. 

 

 .ب. بال مسكن 

سل أيًضا 11: 1كورنثوس 1؛ 02: 5متّى  اقرأ . كثيًرا ما لم يُكن لدى يسوع مكاٌن لينام فيه، وكثيًرا ما كان الرُّ

 بال مسكن. 
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 .توفّر االحتياجات األسياسيّة ج. عدم 

 . كثيًرا ما كان بولس يفتقر حتّى لضروريّات الحياة، مثل الطّعام. 10-11: 1فيلبّي  اقرأ

 

 .د. العطاء الُمضّحي 

. كانت كنائس مقدونية مثااًل على العطاء الُمضّحي. فمع أنّهم كانوا 15-6: 1؛ 10-1: 5كورنثوس 0 اقرأ

شِركهم بامتياز أن يشاركوا في خدمة دعم مسيحيّين آخرين كانوا أكثر فقًرا منهم. فقراء، فقد رجوا بولس أن يُ 

لم يدُعهم يسوع للتّضحية، ولكنّهم رغبوا طواعية وبكلِّ قلوبهم بأن يضّحوا بجزٍء كبير من أمالكهم وأموالهم. 

م بسخاء، وعلّم عن البركات الكثيرة والمتنّوعة التي تنتج  حّث الرسول بولس كنائس كورنثوس على أن تُقدِّ

 عن العطاء بسخاء. 

 

 .هـ. الضيافة 

. مع أن يسوع المسيح لم يدُع كل المسيحيّين 1-3: 0؛ فيلبّي 11-10: 11؛ 35: 6؛ لوقا 01-11: 6متّى  اقرأ

 نىالمؤمنين ألسلوب حياة الفقر التاّم الطوعي، فقد دعاهم جميًعا ألن يتمتّعوا بحريٍّة داخليّة من إغراء الغِ 

والثّراء وألن يعطوا ويشاركوا بتضحيٍة، وألن يكونوا مضيافين مع من ال يستطيعون أن يرّدوا لهم ضيافتهم، 

 وبأن يخدموا اآلخرين الذين لديهم احتياجات بروح إنكار الذات. 

 

 أسلوب الحياة المسيحيّة يشتمل المواطنة المسؤولة في العالم.. 7

(. ونقرأ Lausanne Covenantلعالم على وضع "ميثاق لوزان" ): عملت كنائس مسيحية كثيرة في اعّلم

 ضمن نّص هذا الميثاق ما يلي: 

مع أن المصالحة مع اإلنسان ليست هي المصالحة مع هللا، وال العمل االجتماعي هو الكرازة، 

ر الّسياسي هو الخالص، فإنّنا نؤّكد على أن الكرازة واالنخراط في العمل الّسياسي  وال التحرُّ
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واالجتماعي جزٌء من واجبنا المسيحي. فكال هذين األمرين تعبيران ضروريّان عن عقيدتنا 

 وتعليمنا عن هللا واإلنسان، وعن محبتنا للقريب، وعن طاعتنا ليسوع المسيح.

(، 50: 06لتحقيق تغييرات اجتماعية سياسيّة )متّى  عنفال يجوز للمسيحيّين المؤمنين المشاركة في أعمال 

عليهم أن يؤثّروا بمجتمعهم من خالل مثالهم وتعليمهم وتدريبهم وأعمال الرحمة الكثيرة التي يعملونها،  ولكنَّ 

 مثل االهتمام بالعاجزين المعاقين والفقراء والمسحوقين المرذولين في المجتمع. 

 

 .أسلوب الحياة المسيحيّة يشمل الموقف الّسليم والمسؤول تجاه الثروة. 8

 .11-11، 12-1: 6تيموثاوس 1 اقرأ

 : هل كون المسيحي المؤمن غنيًّا أمًرا صالًحا أم خاطئًا؟ كيف؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

-1: 6تيموثاوس 1. لكنّه يعلّم في ليس خطأبوضوح أّن الغنى  11-11: 6تيموثاوس 1يعلّم الرسول بولس في 

ل، وبالتالي يقع في شتّى أنواع ، فيسعى وراء الماالخطأ هو أن يرغب اإلنسان بأن يصير غنيًاأن  12

التّجارب والفخاخ. خطأ أن يصير اإلنسان غنيًا من خالل الفساد. ولكْن إن صاَر إنساٌن ما غنيًّا ألّن هللا أودعه 

أشياء كثيرة، فإّن الغنى عندذاك ال يكون أمًرا خاطئًا. فاهلل أودعه كلَّ تلك الثّروات ألنّه يريده أن يعمل شيئًا 

 ناه. بثرواته وغ

بأن على المسيحي المؤمن الغني أال يرى نفسه أسمى من غيره أو يكون  11يخبِرنا الرسول بولس في اآلية 

متكبًّرا منتفًخا بإنجازاته وما لديه. فال يجوز له أن يتكبّر أو ينتفخ أو يعتمد على ثروته بدَل اعتماده على هللا. 

 15في اآلية  بولسمكنه أن يتمتّع بما أعطاه هللا. ثم يُخبِرنا عليه أن يكون متواضًعا ويعتمد على هللا. ولكن ي

بأنَّ عليه أن يكون غنيًّا بعمله أعمااًل صالحة وبأن عليه أن يكون سخيًا ومستعّدًا ألن يشارك اآلخرين بما لديه. 

-11: 6)متّى أي للدهر اآلتي  -على األغنياء بأن يكنزوا ألنفسهم "رأس مال للمستقبل"  11ثم يشير في اآلية 

ح بأنَّ أعمال المؤمن الّصالحة وعطاءه ِمّما له ينبغي أن يكون ألجل ملكوت هللا. ولذا 01 (. هذا يفّسر ويوضِّ

فقد أُعطي المسيحيّون المؤمنون األغنياء مهّمةً خاّصة: عليهم أن يستثمروا مالهم وثروتهم بأحكم طريقة في 

تهم مع مسيحيّين مؤمنين لديهم احتياجات، أو يمكنهم دعم خّداٍم ملكوت هللا. فمثاًل، يمكنهم أن يشاركوا ثرو

 مسيحيّين وخدمٍة مسيحيّة. 
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 .أسلوب الحياة المسيحية أسلوب حياة مختلف تماًما. 9

 . 1-1: 6دانيال  اقرأ

 : كيف ينبغي أن يكون أسلوب حياة المسيحيّين المؤمنين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

قًا ملحوظًا على سائر الوزراء والحّكام، بما يتميّز به من روحٍ : 1-3: 6نقرأ في دانيال  "فأبدى دانيال تفوُّ

حاذقٍة. ونوى الملك أن يولِّيه شؤون المملكة كلها. فشرع الوزراء والحّكام يلتمسون عليه علّةً اقترفها بحق 

 المملكة فأخفقوا، ألنّه كان أمينًا لم يرتكب خطأ وال ذنبًا." 

نتشار اليوم، خاّصة وسط رجال األعمال والمسؤولين الحكوميّين. وهؤالء الفاسدون الُمفِسدون الفساد كثير اال

يتسبّبون بآالٍم عظيمة جًدا لكثيرة، بينما هم يغنون ويزدادون غنى. عاش دانيال في عالم تجّرأ على أن يكون 

م من الفساد. وهو بهذا جلب الكثير من مختلفًا عنه وفيه! ميّز دانيال نفسه كمسؤوٍل حكومي من خالل خلّوه التّا

الّصعوبات على نفسه وعلى مركزه. ولكن، بالرغم من كل ما عاناه، أكرمه هللا إكراًما عظيًما في النهاية! 

كرجل أعماٍل مسيحي، أو كمسؤوٍل حكومي مسيحي، أو كقاٍض مسيحي، أو  ميّز نفسكولذا، ُكن مثل دانيال! 

ركز في هذا العالم. ميّز نفَسك بعدم فسادك وبأْن تكوَن محلَّ ثقٍة بالكامل وبأال كمسيحي في أيّة مهّمة أو أي م

 عن الفاسدين ُمفِسدي هذا العالم! تجّرأ على أن تكون مختلفًاتكون مهماًل في أيِّ شيٍء يتعلّق بعملك. 

 

 دقائق( 5) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 ر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرة تُظهِ  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 في دفاترهم(.  أعِط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه قائد المجموعة.)
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  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. إدارة المال"ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ .0

 5-1يعقوب  من يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

 بطرس1و

ن مالحظاتك. 1-0 ل. َدوِّ  . استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر راجِ  .6: 00"نمِّ كلَّ النّواحي": أمثال تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .1

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 11ا حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّ  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .1 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.هللا، 

 


