
 عام التغيير

 كيف تكون ناجحاً في كل جوانب حيانك

 

"  )الترجمة الكاثوليكية( "السارق ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويُهلك، أما أنا  10: 10يوحنا 

 فقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم"

 هللا يريدك أن تكون ناجحاً في كل شيء في الحياة

ً . معافاً 1  صحيا

)كتاب الحياة( " أيها الحبيب، أود أن تكون موفقاً في كل أمٍر، وأن  2رسالة يوحنا الثالثة 

 كصحتك الروحية" صحتك البدنية قوية ومعافاةتكون 

 َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجدُونَنِي إِذْ تَْطلُبُوَننِي بُِكل ِ قَْلبُِكْم. 13:  29أرمياء 

 الذهنية . الراحة2

تَُشاِكلُوا هذَا الدَّْهَر، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكِلُكْم بِتَْجِديِد أَذَْهانُِكْم، َوالَ " 2: 12رومية 

اِلَحةُ اْلَمْرِضيَّةُ اْلَكاِملَةُ   "ِلتَْختَبُِروا َما ِهَي إَِرادَةُ هللاِ: الصَّ

" الترجمة المشتركة" ) تهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع  5: 10كورنثوس  2

 .، وتأسر كل فكر وتخضعل لطاعة المسيحلتحجب معرفة هللا

 صحة نفسية. في 3

بَّ إِلَهَك ِمْن ُكل ِ قَْلبَِك، ) 30: 12مرقس  ، َوِمْن ُكل ِ َوِمْن ُكل ِ نَْفِسكَ َوتُِحبُّ الرَّ

 فِْكِرَك، َوِمْن ُكل ِ قُدَْرتَِك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَّةُ األُولَى.

 ونجتاز بل نفسياً  هللا يهتم إهتماماً خاصاً بكل ما نشعر

وحِ فَُهَو: َمَحبَّةٌ فََرٌح ) 22: 5غالطية  ا ثََمُر الرُّ ُطوُل أَنَاةٍ لُْطٌف َصالٌَح،  َسالٌَم،َوأَمَّ

 إِيَمانٌ 

 

 صحيحة عالقات. 4

 ) الترجمة المشتركة( 8- 4: 13كورنثوس  1

 المحبة تصبر وترفق، المحبة ال تعرف الحسد والتفاخر وال الكبرياء)

ال تُسيء التصرف وال تطلب منفعتها، وال تحتد وال تظن السوء، المحبة ال المحبة 

تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق، المحبة تصفح عن كل شيء، وتصدق كل شيء 

 وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة ال تزول أبداً ....

 أنت تحتاج إلى صداقة صحية لتنمو روحياً ايضا بطريقة صجية 

ِديَّةَ تُْفِسدُ األَْخالَقَ »)الَ تَِضلُّوا:  33: 15كورنثوس  1  (اْلَجي ِدَةَ  فَإِنَّ اْلُمعَاَشَراِت الرَّ

 المادية . الراحة في األمور5

 أن نرتب أمورنا المادية وال نعيش تحت ضغوطات الحياةهللا يدعونا 

قَْوٌم  أَْصٌل ِلُكل ِ الشُُّروِر، الَِّذي إِِذ اْبتَغَاهُ  َمَحبَّةَ اْلَمالِ "ألَنَّ  10: 6تيموثاوس  1

 َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، َوَطعَنُوا أَْنفَُسُهْم بِأَْوَجاعٍ َكثِيَرةٍ"

  الَ تَتْعَْب ِلَكْي تَِصيَر َغنِيًّا "  ال تتعب" 10: 23أمثال." 

  يَْبنَِي بُْرًجا الَ  " َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو يُِريدُ أَنْ أحسب النفقة" 28: 14لوقا

الً   َويَْحِسُب النَّفَقَةَ، َهْل ِعْندَهُ َما يَْلَزُم ِلَكَماِلِل؟ يَْجِلُس أَوَّ

  َك فَُهَو يَعُولَُك.   أتكل على الرب" 22: 55مزمور ِ َهمَّ ب  )أَْلِق َعلَى الرَّ

يقَ  د ِ  .يَتََزْعَزُع إِلَى األَبَدِ  الَ يَدَُع الص ِ

 عملك. شاهد في 6

 "الترجمة الكاتوليكية" 3: 16أمثال 

 فتحقق مقاصدك" أعمالك"فوض إلى الرب 


