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جلسه سوم

مدیریت مالی
پس انداز و بخشندگی
خوش آمد گویی ۳ :دقیقه
با نوجوانان  ،گرم و صمیمی همراه با لبخند روبرو شوید .اگر شخص جدیدی بعنوان نو ایمان یا مهمان برای اولین بار در
این جمع حضور داشت ،خوشامد مخصوص در نظر گرفته شود .بطور مثال شخص جدید را به نام در جمع معرفی کنید
و از نوجوانان نیز بخواهید تا خود را یک به یک معرفی کنند و یک نکته قابل توجه و جالب در مورد خودشان با سایرین
در میان بگذارند.

بازی  ۲۰-۱۵ :دقیقه
نوجوانان به صورت دایره وار دور هم مینشینند .اسم اولین نفر را موز میگذاریم دومین نفر را سیب و سومی را پرتقال
و بعد چهارمی دوباره موز پنجمی سیب ،ششمی پرتقال و تا آخر.یکنفر بصورت داوطلب در وسط این دایره می ایستد
و وقتی که میگوید پرتقال ،همه ی پرتقال ها باید از جاهای خود بلند شوند و با هم جایشان را عوض کنند.قطعا  ۱نفر
بیرون میماند او دوباره بازی را به دست بگیرد و ادامه دهد.وقتی نفر وسط میگوید سبد میوه یعنی همه افراد باید باهم
جاهایشان را عوض کنند.

از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
با طرح چند سوال از نوجوانان آنها را برای تعلیم آماده کنید ،از آنها بخواهید به سواالت زیر جواب بدهند .بهتر است
که همه در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند.
1 .به نظر شما پس انداز چه اهمیتی در زندگی ما خواهد داشت؟
2 .ضررهای پس انداز نکردن در زندگی ما چه میتواند باشد؟
جهت اطالع مربی  :به یاد داشته باشیم که جوی را در جلسه ایجاد کنیم تا نوجوانان بتوانند به راحتی صحبت کنند،و حتی
کسانی که صحبت نمی کنند را تشویق کنیم تا در این بحث و گفتگو شرکت کنند تا صدای آنها هم شنیده شود برای مثال:
( اسم یکی از نوجوانان که صحبت نمی کند را ببرید و از او بخواهید تا در این مورد نظرش را بیان کن) تا در این مشارکت
فعالیت داشته باشد.

تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
نیما پسری شانزده ساله است.او در تمام زندگی خود از کودکی تا به حال که یک نوجوان شده بود فقط یک آرزو داشت
آن هم داشتن اسکوتر بود.
یک روز همراه پدرش به خرید رفته بود که سر راه یک فروشگاه بزرگ میبینند که در ویترین آن چند اسکوتر،شیک و مرتب
چیده شده بود،قند در دل او آب شد.با خود فکر میکرد یعنی قیمت این اسکوتر چقدر است آیا میتوانم به خریدن آن
فکر کنم؟ از پدرش پرسید شما فکر میکنید قیمت این اسکوتر چقدر است؟پدر گفت به نظر میرسد کیفیت بسیار باالیی
دارد پس حتما گران است.
نیما گفت :حیف شد .پدرگفت  :چرا حیف شد؟ تو میتوانی پول هفتگی ات را جمع کنی و این اسکوتر را بخری.نیما در دلش
میگفت آخه چقدر باید پول جمع بکنم ،خیلی زمان میبرد ولی من دوست دارم این اسکوتر را زودتر بخرم.
وقتی به خانه رسیدند نیما هنوز در فکر اسکوتر بود  ،رفت در اتاقش و شروع کرد به فکر کردن که چه کاری میتواند انجام
دهد که به این پول زودتر برسد.ناگهان فکری به ذهنش رسید و گفت هورا پیدا کردم.
با خود گفت این ماه پدر قرار است برای من لباس و کفش بخرد ،من میتوانم از او خواهش کنم مبلغ این خرید را به من
بدهد تا من بتوانم پس انداز کنم.فعال لباس نخرم و از همین کفش و لباسهایی که دارم استفاده کنم .وقتی موضوع را به
پدرش گفت او هم قبول کرد.تصمیم گرفت از هر فرصتی استفاده کند تا پول بیشتری جمع کند .حتی به جای اینکه هر
روز با اتوبوس به مدرسه برود ،صبحا زودتر از خواب بیدار میشد و پیاده تمام مسیر را تا مدرسه می رفت تا بتواند حتی
پول خردها را هم جمع کند.
بعد از چند ماه با تالشهایی که نیما کرد زودتر از آنچه که فکر میکرد مبلغ اسکوتر را پس انداز کرده بود.آخر هفته او با
خوشحالی همراه پدرش به آن فروشگاه رفت و اسکوتر مورد عالقه اش را خرید .
با وجود این که همیشه تالش شده است به بشر بگویند پول خیلی چیز بدی است و یا پول چرک کف دست است پول
چیز بی ارزشی است ولی باید بپذیریم که از جمله مهم ترین عوامل مهم که کیفیت زندگی ما را تعیین میکند همین پول
است .این که چطور پول در می آوریم و از کجا پول در می آوریم چطور و در کجا پول خرج می کنیم و حتی چطور می
توانیم پس انداز کنیم…
پس با وجود این که می دانیم این عامل که پول است نقش مهمی در زندگی ما دارد در این درس یاد بگیریم که چطور از
پولی که داریم استفاده کنیم و روش های آسان برای پس انداز را یاد بگیریم..
در این دنیای امروز اکثر مردم دنبال این هستند که پول خود را کمتر خرج کنند و یا پس انداز کنند و ما میخوایهیم بدانیم
چطور میتوانیم این کار را انجام دهیم و حتی پول بیشتری هم داشته باشیم.
قبل از هر چیزی ما باید برای زندگیمان برنامه ریزی داشته باشیم .خصوصاً در رابطه با پول هایمان! چون اگر برنامه ریزی
نداشته باشیم به راحتی تمام پولمان را خرج خواهیم کرد و چیزی برای مواقع ضروری نخواهیم داشت تا استفاده کنیم.
ما باید بدانیم که چطوراز پولمان استفاده کنیم زیرا اگر در این قسمت ضعیف باشیم نمی توانیم مدیریت خوبی در قسمت
مالی زندگیمان داشته باشیم .مدیریت و نظم به ما کمک میکند تا بهتر به هدفی که داریم برسیم .مث ً
ال ممکن است هدف
ما در آینده ای نزدیک دانشگاه رفتن باشد پس برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که چه کاری انجام دهیم…؟
به جز این که برای درس خواندن برنامه ریزی داشته باشیم باید برای جمع کردن پول هایمان نیز برنامه داشته باشیم تا سر
زمانی که هدف دانشگاه رفتن داریم پول کافی را برای شهریه دانشگاه آماده کرده باشیم .اما اگر غیر ازاین شود ممکن است
در کنار دانشگاه رفتن مجبور به کار کردن نیز شویم.
البته که نباید اجازه دهیم تا پول کنترل زندگی ما را در دست بگیرد بلکه با حکمتی که از خدا است در قسمت مالی زندگی

مان عمل کنیم .زیرا پول دوستی ریشه همه بدی ها است پس ما هم نباید وابسته به پول باشیم و هم نباید با بی نظمی
پول خرج کنیم.
در پیدایش باب  ۴۲میبینیم که یوسف یک تدبیری به خرج داد و با یک مدیریت درست توانست غله ها را ذخیره کند و
در آن زمان که قحطی در مصر بسیار بود توانست نه تنها مردم را سیر کند و از قحطی نجات دهد بلکه خانواده خودش و
برادرانش را از قحطی زدگی در امان نگه دارد
پس ما نه تنها در این مسیر به هدفی که داریم دست پیدا خواهیم کرد بلکه از این راه ممکن است دست دیگران را نیز
بگیریم و به آن ها کمک کنیم.
و ثمره این مدیریت بخشندگی و خشنودی خداوند خواهد بود .و در نهایت او مارا برکت خواهد داد.
خداوند قلب بخشنده ما را می بیند و سخاوتمندی مارا نیز میبیند و چقدر مهم است که در این بخشندگی با قلبی شادمان
ببخشیم نه با اکراه و اجبار! چون خداوند  ،بخشنده شادمان را دوست دارد.
پس برای آینده بهتر و روشنتر و کمک کردن به اطرافیانمان نیاز به پس انداز خواهیم داشت و خیلی از افراد تمایلی به
پس انداز کردن ندارند و با همین طرز فکر اشتباه سبک زندگیشان را پیش میگیرند که باعث می شود در آخر از دیگران
قرض بگیرند .
 ۵راه آسان برای پس اندازکردن پول و کمتر خرج کردن:
1 .بودجه بندی کنید و برای نیاز های هر ماه لیستی از هزینه های نیاز هایتان تهیه کنید و در پایان هر ماه متوجه
خواهید شد که چقدر خرج کرده اید.
2 .برای خودتان قلک تهیه کنید قلک فقط برای بچه ها نیست و بعد از مدتی خواهید دید که به چه مبلغ شگفت
انگیزی خواهید رسید و در آخر این راه به شما انگیزه خواهد داد که مقداری از درآمد خود را قبل از خرج کردن نادیده
گرفته و به داخل قلک بیاندازید و پس انداز کنید.
3 .اگر مدرسه یا سرکار می روید وعده ناهار خود را از خانه بردارید و برای ناهار هزینه نکنید .در طول یک ماه خواهید
دید که چقدر میتونه به شما در پول جمع کردن کمک کند.
4 .پول زیاد و یا همه ی پولتان را حمل نکنید ،همانطور که خساست باعث رنج و عذاب است ولخرجی هم باعث
پشیمانی است ،اگر آدم ولخرجی هستید و کنترل خرج کردن مقدار پولتان را ندارید به اندازه ایی که نیاز دارید و یا
بودجه بندی که روزانه از قبل تعیین کرده اید را با خود به بیرون ببرید.
5 .با ولخرج ها نگردید!!! تاثیر کمال همنشین را هرگز از یاد مبرید .دوستان ولخرج شما را ولخرج تر میکنند .از آن
ها فاصله بگیرید .نه اشتباه نکنید منظور این نیست که با آن ها قطع رابطه کنید بلکه منظور این است که با آن ها
مکان هایی قرار بگذارید که امکان ولخرجی کردن کمتر شود.یک رستوران و یا مرکز خرید گران قیمت مکان خوبی برای
قرار گذاشتن و رفتن با دوستان ولخرج نیست!

گفتگو :
تا حاال شده است که شما نیز از روش هایی که ذکر شد و یا روش های دیگر پول خود را پس انداز کرده باشید؟
فکر می کنید فواید پس انداز در زندگی مان چه خواهد بود؟
شما نیز می توانید برای هدف ها و آرزو هایی که نیاز به پول و یا سرمایه دارد مانند نیما به آن دست پیدا کنید.

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی ۲۰-۱۵ :دقیقه
از نوجوان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کند با توجه به آموخته های امروز آن را در قالب یک جمله با سایرین در
میان بگذارند.

قدم عملی ۱۰ :دقیقه
1 .این هفته سعی کنید یه مقداری از پول تو جیبی و یا حقوقی که دارید را کنار بگذارید
2 .برای این موضوع دعا کنید تا خدا به شما کمک کند که از ولخرجی بیهوده پرهیز کنید و در پس انداز کردن به شما
استواری و حکمت دهد.
3 .میتوانید از پس انداز خود برای دوستتان برکتی را که نیاز دارد تهیه کنید ( .منظور از برکت وسیله یا شی کوچکی
است که از شناختی که با دوستتان دارید و بر حسب عالقه اش برای او تهیه نمایید).

دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه

خواسته ی قلبم
به محبت خداوند

