سه عادت روحانی اشخاص مؤثر و مفید
"خود را در دینداری تربیت کن ".اول تیموتائوس ( 7:4ترجمۀ هزارۀ نو)
«بکوش و تمرین کن تا زندگی خداپسندانهای داشته باشی( ».ترجمۀ تفسیری)

سه عادت تغییردهندۀ زندگی
 -۱هر روز در وقت معین با خدا رازگاهان داشته باش
«رازگاهان»  -مطالعۀ کالم خدا و دعا
دلیل :هدایت شدن از جانب خدا
"ای خداوند راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز ".مزامیر
4:25
روش :روزانه
"عیسی اغلب به جاهای دورافتاده میرفت و در تنهایی دعا میکرد ".لوقا 16:5

 -۳مرتب در جمع ایمانداران شرکت کن
«مشارکت»  -جمع شدن با ایمانداران در گروههای کوچک
دلیل :تقویت و تشویق شدن از یکدیگر
"از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم ،چنانکه بعضی را عادت شده ،بلکه
یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم ".عبرانیان 25:10
روش :جمع شدن در کلیسا و در خانهها
"هر روز در خانهها کالم خدا را تعلیم میدادند و در خانۀ خدا وعظ میکردند".
اعمال رسوالن 42:5
نتیجه :زندگی ثمربخش
"دو نفر از یک نفر بهترند زیرا نفع بیشتری از کارشان عایدشان میشود .اگر
یکی از آنها بیفتد ،دیگری او را بلند میکند ".جامعه 10-9 :4
"اینک ای خداوند ما با تو پیمان ناگسستنی میبندیم تا تو را خدمت کنیم ،و سران
قوم ما همراه الویان و کاهنان این پیمان را مهر میکنند ".نحمیا 38:9

نتیجه :یاری خداوند
"اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند ،هرآنچه میخواهید ،درخواست کنید
که برآورده خواهد شد ".یوحنا 7:15

متعهد میشوم که...
 ... .۱هر روز با خدا رازگاهان داشته باشم
 ... .۲هر یکشنبه ده یک خود را به خدا تقدیم کنم

 -۲هر هفته ده یک خود را به خدا تقدیم کن

 ... .۳در جمع ایمانداران شرکت کنم

«ده یک»  -پس دادن اولین  ٪۱۰درآمدم به خدا
دلیل :نزدیک شدن بیشتر به خدا

-----------------------------------------------------------

"هر جا گنج توست ،دل تو نیز آنجا خواهد بود ".متی 21:6
روش :هر یکشنبه
"در نخستین روز هفته یعنی یکشنبه ،هر یک از شما به نسبت درآمدی که
داشتهاید ،مبلغی برای این کار (هدیه) کنار بگذارید ".اول قرنتیان 2:16
نتیجه :برکت
"ده یک دارایی خود را به طور کامل به خانۀ من بیاورید تا خوراک کافی در
آنجا باشد .به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزنههای آسمان را باز
میکنم و شما را از برکات خود لبریز میسازم ".مالکی 10:3

هفتۀ آینده:

خداوند تو را نیاز دارد
کشیش سارو خاچیکیان

