
 نحو الهدف

 ثالثة عادات روحية تؤثر في األخرين

 

دُ اْلحَ  نَّ التَّْقَوى نَافِّعَةٌ لُِّكل ِّ َشْيٍء، إِّذْ لََها َمْوعِّ قَلِّيل، َولكِّ يَّةَ نَافِّعَةٌ لِّ يَاَضةَ اْلَجَسدِّ  يَاِِّ ألَنَّ الر ِّ

َرِِّ َواْلعَتِّيدَِِّ.   8: 4تيموثاوس األولى اْلَحاضِّ

 حياتكثالثة عادات تغير 

 تمتع بوقت يومي مع هللا  .1
 

 السبب : لكي تحصل على إرشاد هللا

ْجلِّي َكالَُمَك َونُوٌر لَِّسبِّيلِّي. مزمور  َراٌج لِّرِّ  105: 119سِّ

ي. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُهَما  ا، ألَنََّك أَْنَت َمعِّ ل ِّ اْلَمْوتِّ الَ أََخاُف َشرًّ ْرُت فِّي َوادِّي ظِّ أَْيًضا إِّذَا سِّ

يَانِّنِّي.   4: 24مزمور يُعَز ِّ

 العادة : لكي تصبح لقاءك مع هللا عادة يجب أن:

  إختلي مع هللا 
 

ي َويَُصل ِّي.  ُل فِّي اْلبََرارِّ ا ُهَو فََكاَن يَْعتَزِّ  16: 5لوقا َوأَمَّ

 

 يساعدك هللا على اإلثمار النتيجة:

 

أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصاُن. الَّذِّي يَثْبُُت فِّيَّ َوأَنَا فِّيهِّ هذَا يَأْتِّي بِّثََمٍر َكثِّيٍر، ألَنَُّكْم  

ُروَن أَْن تَْفعَلُوا َشْيئًا. ،  بِّدُونِّي الَ تَْقدِّ ًجا َكاْلغُْصنِّ إِّْن َكاَن أََحدٌ الَ يَثْبُُت فِّيَّ يُْطَرُح َخارِّ

فُّ َويَجْ  ي فِّيُكْم فَيَجِّ ُق. إِّْن ثَبَتُّْم فِّيَّ َوثَبََت َكالَمِّ ، فَيَْحتَرِّ َمعُونَهُ َويَْطَرُحونَهُ فِّي النَّارِّ

يدُوَن فَيَُكوُن لَُكْم.  7 -5: 15يوحنا  تَْطلُبُوَن َما تُرِّ

 

 أعطي عشورك هلل بإستمرار .2

 

 لكي تكون قريباً من هللا  السبب :
 

 21: 6متى ألَنَّهُ َحْيُث يَُكوُن َكْنُزَك ُهنَاَك َيُكوُن قَْلبَُك أَْيًضا.  

ْنَطتَِّك  ، ُعْشَر حِّ لَّ اْسَمهُ فِّيهِّ َك، فِّي اْلَمَكانِّ الَّذِّي يَْختَاُرهُ لِّيُحِّ ِّ إِّلهِّ ب  َوتَأُْكُل أََماَم الرَّ

َك، لَِّكْي  َك َوَغنَمِّ َك َوَزْيتَِّك، َوأَْبَكارِّ بَقَرِّ . َوَخْمرِّ بَّ إِّلَهَك ُكلَّ األَيَّامِّ تَتَعَلََّم أَْن تَتَّقَِّي الرَّ

 23: 14تثنية 

 هدف العشور أن يكون هللا دائماً األول في حياتك
 

 إعط بإنتظام  :العادة
 

ْنَطتَِّك   ، ُعْشَر حِّ لَّ اْسَمهُ فِّيهِّ ي يَْختَاُرهُ لِّيُحِّ َك، فِّي اْلَمَكانِّ الَّذِّ ِّ إِّلهِّ ب  َوتَأُْكُل أََماَم الرَّ

 . بَّ إِّلَهَك ُكلَّ األَيَّامِّ َك، لَِّكْي تَتَعَلََّم أَْن تَتَّقَِّي الرَّ َك َوَغنَمِّ َك َوَزْيتَِّك، َوأَْبَكارِّ بَقَرِّ َوَخْمرِّ

  2: 16كورنثوس األولى 

 

 النتيجة : يفتح لك هللا بركات السماء
 

بُونِّي بِّهذَا، قَاَل َربُّ  يَع اْلعُُشورِّ إِّلَى اْلَخْزنَةِّ لِّيَُكوَن فِّي بَْيتِّي َطعَاٌم، َوَجر ِّ َهاتُوا َجمِّ

، َوأَفِّيُض َعلَْيُكْم بََرَكةً َحتَّى ، إِّْن ُكْنُت الَ أَْفتَُح لَُكْم ُكَوى السََّماَواتِّ َع. الَ تُوسَ  اْلُجنُودِّ

 10: 3مالخي 

 

 إجتمع مع المؤمنين بإستمرار .3
 

 

 

 بعضاً األخر جعالسبب : لكي نش

يَن اْجتَِّماَعنَا َكَما لِّقَْوٍم َعادٌَِ، بَْل  كِّ  ، َوبِّاألَْكثَرِّ َعلَى قَدْرِّ َما تََرْونَ َواِعِظيَن بَْعُضنَا بَْعًضاَغْيَر تَارِّ

 25: 10عبرانيين اْليَْوَم يَْقُرُب، 

 نلتقي بالبيوت والكنائس ) لقاء شهري ببيت الراعي( العادة:

يحِّ.   يَن بِّيَُسوَع اْلَمسِّ رِّ يَن َوُمبَش ِّ ِّمِّ
عمال أَوَكانُوا الَ يََزالُوَن ُكلَّ يَْوٍم فِّي اْلَهْيَكلِّ َوفِّي اْلبُيُوتِّ ُمعَل 

 42: 5الرسل 

 سنكون أكثر مؤثرين: النتيجة

َما َصالَِّحةً. ألَنَّهُ إِّْن َوقََع أََحدُُهَما يُقِّيُمهُ رَ  ٍد، ألَنَّ لَُهَما أُْجَرًِ لِّتَعَبِّهِّ ْن َواحِّ فِّيقُهُ. َوَوْيٌل اِّثْنَانِّ َخْيٌر مِّ

 10- 9: 4جامعة لَِّمْن ُهَو َوْحدَهُ إِّْن َوقََع، إِّذْ لَْيَس ثَاٍن لِّيُقِّيَمهُ. 

 

 قرارك سيغير حياتك

 كارت العهد 


