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  01-05: 05مزمور 

أَلَّن ِلي َحَيَواَّن اْلَوْعِر َواْلَبَهاِئَم َعَلى اْلِجَباِل 

ِف. َقْد َعِلْمُت ُكَّل ُطُيوِر اْلِجَباِل، َوُوُحوُش اأُلُلو

اْلَبِرَّيِة ِعْنِدي. ِإّْن ُجْعُت َفاَل َأُقوُل َلَك، أَلَّن ِلي 

 اْلَمْسُكوَنَة َوِمأَلَها.
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ما هي الوكالة    
 المسيحَية ؟

درك أَّن كّل شيء الوكالة المسيحية تعني أّن ُأ

لدَي هو في األصّل هلل، وأنني مسئول عن 

العناّية بكّل ما ائتمنني اهلل عليه واستخدامه 

بالطرّيقة الصحيحة. كما أَّن الوكالة المسيحية 

تشمّل فكرة تقدّيم جزء مما ائتمنني اهلل عليه 

مساعدة لوألولئك الذي ّيخدموّن الرب 

 المحتاجين.
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 ما الذي ائتمنك 

  اهلل عليه؟



 التوفير 
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 ثالثة استخدامات كتابية

للمال    

 العطاء هلل 



 اإلنفاق 
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مبادئ اهلل        

لعطاء عن ا    



Page 3 Cards for Pocket 

 

ّينبغي على جميع المؤمنين أّن 

 ّيعطوا: 

 
 * بعض من ممتلكاتهم  

 * بانتظام   
 * بحسب إرشاد اهلل وبركته

  

 سدد احتياجات 

أولئك الذّين تستطيع أّن 

 تساعدهم بذلك

 كورنثوس األولى
01 :1  

    ّيوحنا األولى 
3 :01-01  

 
 

 أمثال 

 11 :11  
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قرر دائما أّن تعطي اهلل 

حصته أوال )ال أّن تعطيه ما 

 تبقى(

 * ال تعطي الحد األدنى 
 

سليم.تعطى بدافع غير * ال   

  9: 3أمثال 

  كورنثوس الثانية

9 :1-1  



كيفية استخدامك لوقتك، 

ومواهبك، وممتلكاتك على 

األرض ّيحدد مكافئتك 

 السماوّية

 متى 

1 :09-10  

ّيطلب منك أّن تكوّن وكيال 

 صالحا

 كورنثوس األولى 
4 :1  
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انتبه لتعليم اهلل حول 

مواقفك القلبية 

 واستخداماتك للمال!

 توقف
بعمل ما وقم 

 هو صحيح

Page 4 



 

Page 4 Cards for Pocket 

 تيموثاوس األولى

 1 :1-05  

 كن مكتفيا، 
 وال تكن طماعا 

 لوقا 

 01 :05  

أّن تكوّن أمينا في أمور صغيره، ّيثبت 

انه باإلمكاّن أّن تستئمن على أمور 

 كثيرة 

 لوقا

 1 :31  

اهلل ّيباركك   

سب عطائك بح   
 

 فيلبي 

4 :09  

إّن وعد اهلل في سد جميع 

 االحتياجات هو للمعطين األمناء

  

لوقا   

 01 :00-10   

 ثق باهلل،  
 وليس بممتلكاتك

 فيلبي

 4 :01-01   

إّن مشاركة العطاء مع الذّين 

 ّيخدموّن اهلل تأتي بمكافأة أبدّية

مرقس   

 01 :40-44  

ه بقدر ال ّيهم المقدار الذي تعطي

 أهمية دافعك للعطاء


