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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

الخدمة العربية  أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من

للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 المحتويات

 

 مقدمة

 الله

 اإليمان

 األنانية

 البيت

 التجارب

 جهنم

 الحكمة

 الحياة الجديدة

 المحبة

 الخمرة

 خادم الرب

 لخطيةا

 الخالص

 الدينونة

 التدقيق
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 الرجاء

 السير مع الله

 الشيطان

 الشباب

 الصليب

 الصالة

 العمل

 العطاء

 العالم

 الغفران

 الفم

 الفرح

 القلب

 الكنيسة

 الكتاب المقدس

 مخافة الله

 االمتالء بالروح القدس

 الموت
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 المسيحية

 المعمودية

 النفس

 االنتصار

 النور

 هضةالن

 أوالد الله

 يسوع

 متفرقات
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 مقدمة

ذاك الذي ينتقي األحجار يرفع بها مدماكاً أو يسدُّ ثغرة أو يدرأ خطراً لهو بنّاء ينشئ  

ته وطريقه.  للحياة محراباً ويشيد على شاطئ الزمان منارة ويعبِّّد للخلود محجَّ

ا عظة الحياة. فكلما أوغل عابروا اللفظة هنا حجر حّي في بناء الحياة يلقي على أبنائه

السبيل في المسير ألفوا على جنبات الطريق الفتة نورانية ُخطَّت عليها الكلمات: "هذه هي 

 اسلكوا فيها".  -الطريق

فن العبارة المنسجمة، الحسنة  -هي الفتات من نور، أجل، وهي لوحات في معرض الفن

 بعيد عن التكلف والصنعة.الصياغة والسبك، ذات السجع المرن الرقيق، ال

أمام هذه اللوحات الناطقات ال تجدي النظرة العجلى. فعين المتفّرج العابر ال يسعها النفاذ 

 إلى ما وراء الكلم المنظوم. أما الذي يُنعم النظر متأمالً محققاً فيخرج منها بطائل.

حها وعلى أحجارها الحكمة هنا بنت بيتها ورفعت قبابها. فهذا ركٌن لها وتلك ُعُمد من صر

نُقشت آيات المعرفة وأحكام الفهم. والطوبى لمن يُصيخ إلى ندائها ويُقبل إلى رحابها 

 ويستظل أفياءها.

 فهالّ سمعت األذن ولبّى الفؤاد!..

 الدكتور توفيق خياط                                          
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 الله

 الله يعطي قبل أن يسأل:

 بل أن يطلب خدمةيعطي الخالص ق

 يعطي الحياة قبل أن يطلب تسليمها

 يعطي األوالد قبل أن يطلب تكريسهم

 يعطي عشرة أعشار قبل أن يطلب عشراً 

 أيام قبل أن يطلب يوماً واحداً. 7يعطي 

*      *      * 

 طالما الله جالس على عرشه فال خوف وال خطر علينا.

*      *      * 

 بال.مواعيد الله أثبت من الج

*      *      * 

 ساعة الله ال تسرع وال تؤّخر. كيف حال ساعتك؟

*      *      * 

 نصيحة: خف الله

 أحب الله

 الهج بالله

 عش لله

 اخدم الله

*      *      * 
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 إن كنت تدرك ما معنى "الله معنا" فأنت مسرور ومنصور.

*      *      * 

 .أكبر إهانة نوجهها إلى الله عدم الثقة به

*      *      * 

 يحرس الله أوالده أكثر مما يحرس الراعي قطيعه

 والحارس المدينة

 والدجاجة فراخها

 واألم أوالدها

 والجندي وطنه

 والممرضة مريضها

*      *      * 

 ليس عند الله خطية

 أو ظلم

 أو صدفة

 أو مستحيل

 أو تساهل

 أو تغيير

 أو محاباة

*      *      * 
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 اإليمان

 من االمتحان في مدرسة اإليمان.ال بد 

*      *      * 

 من ال إيمان له ال أمان وال أمانة له.

*      *      * 

 ال يقول المؤمنون: تجددنا وتمّددنا

 بل تجّددنا وتشّددنا

*      *      * 

 يتعامل الله مع اإلنسان على أساس اإليمان.

*      *      * 

 اإليمان عمل تتبعه أعمال.

    *  *      * 

 بعض المؤمنين كالبحر الميت، يأخذون وال يعطون

 وبعض المؤمنين كالبحر األحمر، ال يفهمون إال بالعصا

 وبعض المؤمنين كبحر الجليل، تارة هادئون وطوراً ثائرون

 وبعض المؤمنين كالبحر المتوسط، يحملون المبشرين على قلوبهم.

*      *      * 

 م بعد تصميم.اإليمان هو استسالم وتسلي

 إذا أردت أن تعرف مقدار عظمة إنسان

 ال تسل عن جماله وأناقته

 ال تسل عن علمه وثقافته
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 ال تسل عن ماله وثروته

 ال تسل عن أصله ونسبته

 ال تسل عن شغله ووظيفته

 بل سل عن إيمانه، ولو كان إيمانه بمقدار حبة خردل

*      *      * 

 النقوداإليمان الحقيقي له وجهان كقطعة 

 وجه إيجابي وآخر سلبي

 وجه يقبل وآخر يرفض

 وجه يقول نعم وآخر يقول ال.

*      *      * 

 باإليمان نستطيع أن نتحدى األزمات ولو جاءتنا بالمئات.

*      *      * 

 منجزات اإليمان معجزات.

*      *      * 

 ألك إيمان؟ فليكن إيمانك ظاهراً في كل األوقات والحاالت.

  *    *      * 

 ال شيء يثير إعجاب يسوع وفرحه وتقديره أكثر من اإليمان العظيم.

*      *      * 

 رجل التقوى واإليمان هو رجل التضحية واإلحسان.

*      *      * 

 المؤمن يقول: الله صادق حتى ولو ناقضت أقواله حواسي الخمس؟
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*      *      * 

 ن الداخلالمؤمن يحارب على جبهتين: الذات م

 والملذات من الخارج.

*      *      * 

 اإليمان هو تلسكوب الروح.

*      *      * 

 المؤمن في العهد الجديد هو الهيكل والكاهن والذبيحة في آن واحد.

*      *      * 

 ليس اإليمان مجرد تصديق عقلي بل هو اقتناع شخصي

 وتسليم طوعي

 واختبار قلبي.
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 األنانية

 م من أصابه سهم األنا... فانحنى.ك

*      *      * 

 األناني يدور على نفسه حتى يدوخ.

*      *      * 

 محبة الذات ليست خطية بحد ذاتها. إنما محبة الذات أكثر من محبة القريب خطية.

*      *      * 

واحدة  األنانيون كركاب األرجوحة المستديرة: يدورون ويدورون دون أن يتقدموا خطوة

 إلى األمام.
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 البيت

 ميزان الحرارة الروحية في البيت هو المرأة.

*      *      * 

 ليلة واحدة في الصالة قبل الزواج توفر ليال بعد الزواج.

*      *      * 

 المرأة الحكيمة أثمن من كنوز سليمان الحكيم.

 يف تشاء.سفينة الزواج محركها الرجل ودفتها المرأة تديرها ك

*      *      * 

 العمل للرجل كاألمومة للمرأة.

*      *      * 

 تدبير المنزل للمرأة ال للخادمة

 كما أن تربية األوالد لألم ال للمربية.

*      *      * 
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 التجارب

 التجارب هي محك اإليمان

 ومصنع الرجال

 ومنبع الفضائل.

*      *      * 

 حولنا لكي نرفع أبصارنا إلى فوق.يغلق الله األبواب 

*      *      * 

 حين تهاجمك تجارب الشيطان فكر بقداسة الله

 بقيمة نفسك

 بقذارة الخطية.

*      *      * 

 وقت األزمات هو وقت الصالة.
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 جهنم

 عذاب جهنم مثلث:

 عذاب السعير

 عذاب الضمير

 عذاب المصير

*      *      * 

 بالعراقيل التي تضعها محبة الله في طريق الخاطئ. طريق جهنم محفوفة

*      *      * 
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 الحكمة

 ً  قيل: سل مجرباً وال تسل حكيما

 قلت: سل االثنين معاً.

*      *      * 

 ما كان أغبى الفريسي حين قاس نفسه باآلخرين

 وما كان أحكم العشار حين قاس نفسه بالله.

 ون امرأة جميلة.امرأة حكيمة خير من ملي

*      *      * 

 جع الله للبحر تخماً ال يتعداه. فهل ترضى بأن يكون البحر أحكم منك؟

*      *      * 
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 الحياة الجديدة

 خير لإلنسان أن ال يولد بالمرة من أن ال يولد ثاني مرة.

*      *      * 

 الحياة الجديدة ال تتوقف على الصالح

 الحوال على اإلص

 بل على المصالحة مع الله بالمسيح.

*      *      * 

 يسوع يمنح حياة أنقى...

 وأرقى...

 وأبقى...

*      *      * 

 الحياة التي يهبها يسوع هي حياة جديدة

 حياة فريدة

 حياة مجيدة

 حياة سديدة

 حياة رغيدة

 حياة سعيدة

 حياة أكيدة

 حياة عتيدة

 حياة مديدة

*      *      * 
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 ةالمحب

 من يحب الرب يتشبّث به

 ويتشبع منه

 ويتشبه به

*      *      * 

 قد تكون المحبة

 دمعة أو ابتسامة

 كلمة أو نظرة

 آهة أو أنّة

*      *      * 

 المحبة بنت اإليمان وأخت الرجاء وأم العمل

*      *      * 

 لماذا تحب الله؟

 أألجل هباته؟

 أم ألجل صفاته؟

 أم ألجل ذاته؟

*      *      * 

 محبة الله للبشر هي محبة فريدة وفردية

*      *      * 

 المحبة الكاملة محكها األزمات

*      *      * 
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 زيت المحبة يمنع االحتكاك

*      *      * 
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 الخمرة

 قالوا: الخمرة تفتح الشهية

 قلت: الخمرة تفتح المقبرة

*      *      * 

 ّرح القلبقالوا: الخمرة تف

 قلت: الخمرة تقّرح المعدة

 الخمرة جمرة لشاربها وساقيها

*      *      * 
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 خادم الرب

 الواعظ الناجح هو الذي يعظ نفسه قبل النفوس

*      *      * 

 في هذه األيام أصبح على الراعي أن يكون صانع معجزات

*      *      * 

 للهالمرسل الحقيقي هو الذي يرسله ا

 والذي يرسله الله يمسحه روح الله

 والذي يمسحه روح الله يتكلم...

*      *      * 

 حين ننادي باإلنجيل: الرب يُخدم

 وإبليس يُهزم

 والخاطئ يُرحم

 والمؤمن يُضرم

*      *      * 
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 الخطية

 عل منه عسالً.تغيير اسم الخطية ال يغير طبيعتها وال مفعولها كما أن تغيير اسم السم ال يج

*      *      * 

 الذي ينحني لله ال ينحني للخطية

*      *      * 

ثمة خطايا مسموح بها في المسيحية: االنتقاد والكراهية والمقاومة والغيرة شرط أن ننتقد 

 ذواتنا ونكره الشر ونقاوم الشيطان ونغار في األمور الحسنى.

*      *      * 

 الخطية جذابة وكذابة

  *    *      * 

 الخطية مقيتة ومميتة

*      *      * 

 الخطية: ما أشّرها

 ما أمّرها

 ما أضّرها

*      *      * 

 أجرة الخطية في ارتفاع مستمر فتعال إلى يسوع قبل يوم الدفع.

*      *      * 

 الخاطي

 هذا ما يحتاجه الخاطي:

 أن يثوب إلى رشده
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 وأن يؤوب إلى ربه

 وأن يتوب من قلبه

*      *      * 

 يا خاطي: ال تقامر بنفسك وال تغامر بنفسك.
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 الخالص

 في مسألة الخالص ال مكان للمال

 والجمال

 واآلمال

 واألعمال

*      *      * 

 في موضوع الخالص يقول الشيطان: أّجل

 ويقول يسوع: عّجل

*      *      * 

 ليبالخالص باألعمال: عمل المسيح على الص

 وعمل الروح القدس في اإلنسان

 وعمل اإليمان في القلب

*      *      * 

 ً  الخالص مجاني ولكنه ليس رخيصا

*      *      * 

 قارب الخالص له مجذافان: اإليمان واألعمال

*      *      * 

 وفي يسوع ديننا وحمل دينونتنا

*      *      * 
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 الدينونة

 نقمة الله من ال يقبل نعمة الله سيقابل

 أحكام الله ال استئناف فيها وال تمييز.

*      *      * 

 ال بد من مقابلة يسوع: أما في هذه الحياة أو في العتيدة

*      *      * 

 يوم الدينونة آٍت. وكل آٍت قريب

*      *      * 
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 التدقيق

 ك".إذا أردت أن تعيش مدققاً اجعل حياتك أن تنسجم مع "حكيات

*      *      * 

كن تلفزيوناً ال راديو. فإن الناس ال يكتفون باالستماع إليك بل يرغبون في رؤية يسوع 

 على شاشة حياتك.

*      *      * 
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 الرجاء

 القبر الفارغ يمأل القلب رجاء وفرحاً.

*      *      * 

 ال تيأس، فالهزيع الرابع هو أقرب شيء إلى الفجر.

*      *      * 

 الذي ينتظر مجيء المسيح الثاني هو الذي اختبر قوة مجيئه األول.

*      *      * 

 سوف يرجع يسوع بنفس الطريقة والطريق اللتين ذهب فيهما.

*      *      * 
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 السير مع الله

 بركات السير مع الله كثيرة

 نوح سار مع الله فاستخدمه الله

 لله فحفظه اللهيوسف سار مع ا

 دانيال سار مع الله فأحبه الله

 اخنوخ سار مع الله فنقله الله

*      *      * 

 اخنوخ سار مع الله. وكل من سار على الدرب وصل.

*      *      * 
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 الشيطان

 لو كان للشيطان جسم إنسان لكانت بعض الكنائس تتنافس على سيامته راعياً عليها.

  *      *    * 

 ال يقدر الشيطان أن يمس خالصنا ونفوسنا، لكنه يقدر أن يمس سمعتنا وشهادتنا.

*      *      * 

 الشيطان عديم الذوق. فإنه يتداخل في ما ال يعنيه

*      *      * 

 بضاعة الشيطان رخيصة لكنه يبيعها بسعر عال وغال.

*      *      * 

 الشيطان جميع وسائل النقل.من يعزم على الهرب من الرب يوفّر له 

*      *      * 
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 الشباب

 قدم للرب شبابك فليس عند الله مأوى للعجزة.

*      *      * 

 في سن الشباب يكون المرء أكثر عرضة

 للخطية والخطأ

 للجنوح والجموح

 لالنحراف واالنجراف

 وفي سن الشباب يكون المرء أكثر استعداداً 

 لالستماع

 عواالقتنا

 واالنصياع للرب

*      *      * 

 قيل: الهرب ثلثا "المراجل"

 قلت: الهرب من الشهوات الشبابية هو كل "المراجل".

*      *      * 
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 الصليب

 مطلوب: مؤمن مصلوب

*      *      * 

 إن كنت فعالً قد صلبت مع المسيح فلماذا "تبلعط؟"

*      *      * 

 يب. فاألول يتوقف على إرادتنا واآلخر على إرادة الله.حمل الصليب هو غير التأد

*      *      * 

 أعظم اختراع لله هو الصليب.

*      *      * 

 الصليب هو الكاميرا اإللهية التي تصور موقف ووقفة كل إنسان إزاء محبة الله.

*      *      * 

 ماً بيسوع وانتقاماً من الخطية.النظر إلى الصليب يجب أن يّولد فينا غراماً وانتقاماً: غرا

*      *      * 

 دم يسوع يعطي مناعة ضد الموت الروحي.

*      *      * 

 في الصليب نرى أعظم مشهد ألعظم قصة حب: حب الله للجنس البشري.

*      *      * 

 مرسوم العفو اإللهي ممهور بدم المسيح. إن قبلته كان لك وإن رفضته كان عليك.

*      *      * 
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 الصالة

 قد يستطيع العالم أن يمنعك عن البشارة

 وأن يمنعك عن قراءة الكتاب

 وأن يمنعك عن الحركة

 لكنه ال يستطيع أن يمنعك عن الصالة.

*      *      * 

 من يعرف كيف يفتح فاه للصالة يعرف كيف يغلق أفواه األسود.

*      *      * 

 الناس انظر إلى وجه سيدك.أخي المؤمن: قبل أن تنظر إلى وجوه 

*      *      * 

 الصالة تشل يد الشيطان وتحرك يد الله الممسكة بمفاتيح القلوب.

*      *      * 

 الصالة ال تعرف حدوداً أو سدوداً. إنها تدخل إلى كل مكان وتفعل في كل زمان.

*      *      * 

 حين تصلي اركع

 واخشع

 واخضع

 واضرع

*      *      * 

 ثر شيء نحتاجه هو الصالة.أك

 وأقل شيء نمارسه هو الصالة.
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*      *      * 

 شتان ما بين الجلوس عند رجلي غماالئيل والجلوس عند رجلي عمانوئيل.

*      *      * 

 الصالة هي نفَُس النفس.

*      *      * 

 كل عمل بال صالة هو حركة بال بركة.

*      *      * 

 سالة.الصالة بدون إيمان م

*      *      * 

 الصالة مصالة... للنفوس.

*      *      * 

 كل المواهب والخدمات والنشاطات بدون الصالة هي

 كجسم بال روح

 كزهرة بال أريج

 كسلك بال تيار

 كشمس بال نور

 كعود بال أوتار

*      *      * 
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 العمل

 أعطى الله اإلنسان أذنين ويدين لكي يعمل بمقدار ما يسمع.

*      *      * 

 والبركة تنتج حركة. -الشركة تنتج بركة

*      *      * 

 الالعمل خير من العمل أحياناً.

*      *      * 
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 العطاء

 العطاء هو تعبير وتقدير.

*      *      * 

 العطية التي ال تجرح صاحبها ليست عطية.

*      *      * 

 دة.المملوء بالروح يحتقر الما

*      *      * 

ما أسماك أيتها المسيحية. إنك ديانة حية والديانة الحية تدخل إلى أعماق الجيوب كما إلى 

 أعماق القلوب.

*      *      * 

 العشور بدون توبة قشور.

*      *      * 
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 العالم

 المؤمن في هذا العالم أشبه بـِّ 

 وردة عطرة بين أشواك

 جارةسوسنة فواحة بين ح

 واحة خضراء في قلب صحراء

 نسمة باردة في جو حار

 قمر ساطع بين غيوم سوداء

 طود شامخ بين سهول ووديان

*      *      * 

 كل ما في األرض فانٍ 

 الثراء

 والدهاء

 والنساء

 والحمراء.

*      *      * 

 قالوا: العالم يتطّور.

 قلت: العالم يتهّور.

*      *      * 

 متناقضاتعصرنا مليء بال

 ألبسة قصيرة وألسنة طويلة

 جيوب مآلنة وقلوب فارغة
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 مالحة في الجسد وقباحة في الروح

*      *      * 

 مع العالم، رجل الله هو رجل ال "ال".

*      *      * 

 مجد العالم باطل ومن يرفضه بطل.

*      *      * 

 عصرنا عصر المظهر ال الجوهر.

*      *      * 
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 الغفران

 الغفران يسير جنباً إلى جنب مع النسيان.

*      *      * 

 غفران الله ليس بالتقسيط بل دفعة كاملة.

*      *      * 

 الذي طهر الهيكل من اللصوص والتجار يستطيع أن يطهر قلوب الخطاة والفجار.

*      *      * 
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 الفم

 الفم واجهة القلب.

   *      *   * 

 السكوت ينّجي من السقوط.

*      *      * 

 أعطى الله اإلنسان أذنين وفماً واحداً لكي يتكلم نصف ما يسمع.

*      *      * 

 الخصام والسالم يتوقفان على لهجة الكالم.

*      *      * 
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 الفرح

 إن كنت فرحاً فلماذا ال تهتف؟

*      *      * 

 أفضل أنواع الفيتامين. الهللويا واألمين

*      *      * 

 متى حّرك يسوع أوتار القلب تحركت أوتار الصوت بالترنيم.

*      *      * 

 قيل: قوتي بقوة عشرة رجال ألن قلبي صاف.

 قلت: قوتي بقوة عشرة آالف رجل ألن قلبي فرحان.

*      *      * 
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 القلب

 متى أصبح القالب قبل القلب فإننا نسير في "المقلوب".

*      *      * 

 الدموع عصير القلب.

*      *      * 

 األشياء المنكسرة ال قيمة لها

 ولكن ما أثمن القلب المنكسر.

*      *      * 

 إن كانت قلوبنا ال تتسع لكل الناس فهي قلوب صغيرة.

*      *      * 

 ليست وقفاً على الظروف الخارجية بل على حالة القلب الداخلية. السعادة الحقيقية

*      *      * 

ال يدل المظهر دائماً على ما في الداخل، فكم من وجه أسود يخفي وراءه قلباً أبيض. وكم 

 من وجه أبيض يخفي وراءه قلباً أسود.

*      *      * 
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 الكنيسة

 ما والبركة التي خسرها.كلما تغيبت عن اجتماع روحي تذكر تو

*      *      * 

 الكنيسة ليست غاية بل وسيلة لقيادة الناس إلى يسوع.

*      *      * 

 حين تذهب إلى بيت الله

 الحظ قدمك

 الحظ أذنك

 الحظ فمك

 الحظ قلبك

*      *      * 

 كنيسة المسيح يجب أن تتميز بما يلي:

 بالنقاء

 والنماء

 والعطاء

 والدعاء

 والوالء

 والنداء

 واإلقتداء

 واالمتالء

 والرجاء
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 الكتاب المقدس

 قالوا: كل كلمة من كلمات الرئيس وزنها طن.

 قلت: كل كلمة من كلمات يسوع وزنها مليار طن.

*      *      * 

 كلمة الله هي سيف مسلّط فوق رأس الشيطان.

*      *      * 

 نه. فمن أية فئة أنت؟األطفال ال يقرأون الكتاب المقدس أما الكبار فيقرأو

*      *      * 

 كلمة الله المكتوبة تقودنا إلى كلمة الله المتجسد.

*      *      * 

 في الكتاب المقدس خالص للخاطئ

 عزاء للحزين

 إيمان للمشكك

 وعود للمريض

 فرح للمغموم

 راحة للمتعب

*      *      * 

 قيل: كلمة الله هي البذار.

 زارع. قلت: والبذار تحتاج إلى

*      *      * 
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 مخافة الله

 الذي يخاف الله ال يخاف الناس

 والذي يخاف الناس ال يخاف الله.

*      *      * 

 نحن بحاجة إلى أنبياء يخافون الله دون البشر.

*      *      * 

 من يخاف الله ال خوف فيه

 وال خوف منه

 وال خوف عليه

*      *      * 
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 بالروح القدساالمتالء 

 االمتالء بالروح هو عكس االمتالء بالنفس.

*      *      * 

 المملوء بالروح هو المملوك من الروح.

*      *      * 

 ال تسل عما يستطيع أن يفعله روح الله برجل يضع نفسه بين يديه.

*      *      * 
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 الموت

 حين أموت أريد أن يكتب على شاهد قبري

 تقيكم في الصباح عند أبواب الخلود""ال

*      *      * 

 الموت نوم تتبعه يقظة القيامة.

*      *      * 

 الغبي يفكر في الحياة دون الممات.

*      *      * 

 الموت مع يسوع خير من الحياة مع الشيطان.

*      *      * 

 الموت خاتمة فصل الزمن وفاتحة فصل األبد.

*      *      * 

 الموت موعد لقاء مع يسوع.

*      *      * 

 بعد الوفاة يكون كل شيء قد مضى وفات.

*      *      * 

 المؤمن يموت

 وال يموت

 ولن يموت

*      *      * 
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مهما تعددت الميتات من حيث الكيفية، فهناك ميتتان ال غير من حيث النوعية: الموت في 

 الخطية والموت في اإليمان.

  *      *    * 
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 المسيحية

 المسيحية هي هذه:

 صدق في الجنان

 وصوت في اآلذان

 وصورة للعيان

*      *      * 

 خطوات الحياة المسيحية هي

 انتخاس

 فالتماس

 فخالص

 فانغماس

 فحماس

*      *      * 
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 المعمودية

 طريقة الرب هي: تجديد فتعميد وليس العكس.

      *      ** 

 المعمودية هي دفن تُقبل فيه التهاني ال التعازي.

*      *      * 
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 النفس

 ربح النفوس أثمن من ربح الفلوس.

*      *      * 

 في نظر يسوع النفس أنفس نفيس.

 في نظر يسوع النفس نسمة الحياة وحياة النسمة.

 هما عال وغال وحال.في نظر يسوع النفس أسمى وأهم وأعظم من أي شيء آخر م

 في نظر يسوع نفس واحدة ثمنها يفوق اآللئ وكل الجواهر ال تساويها بما في ذلك

 أموال أوناسيس اليوناني

 وثروة روكفلر األميركاني

 وكنوز العرش البريطاني

*      *      * 

 خالص نفس واحدة أهم بما ال يقاس

 من زرع قلب بشري في جسم مريض

 ئه الكواكبمن ارتياد القمر وزمال

 من انقاذ مجرم أو غريق من الموت

 من تلبية صوت استغاثة مريض أو محتاج

*      *      * 
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 االنتصار

 الحياة بال انتصار... عار.

*      *      * 

 ليس ناصر إال الناصري.

*      *      * 

 االنتصار في الداخل يضمن االنتصار في الخارج.

*      *      * 

 على نفسه بطل.من ينتصر 

*      *      * 
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 النور

 لكي نكون نوراً يجب أن نكون على نار ألجل المسيح.

*      *      * 

 أقوى ما يكون النور في الدائرة المحيطة به.

*      *      * 

 كلما اشتد الديجور كلما سطع النور.

*      *      * 
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 النهضة

 يحصل ارتعاش حين يتناول الله

 وانتعاش

 واندهاش

*      *      * 

 االنتعاش الصحيح مصدره الله

 مكانه شعب الله

 غايته الفرح بالله

 أساسه الصالة لله

*      *      * 
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 أوالد الله

 يا أوالد الله:

 كونوا أقوياء في إيمانكم

 كونوا أسخياء في عطائكم

 كونوا أوفياء في ودادكم

   *      *   * 

 التعاون بين أوالد الله كالخيط الذي يجمع حبات العقد.

*      *      * 

نحن ويسوع واحد: لذلك يجب أن نعامل بعضنا بعضاً كما لو أن كل واحد منا هو يسوع 

 بالذات.

*      *      * 

 أوالد الله هم ملح األرض. لكن بعضهم ملح ناعم والبعض اآلخر ملح خشن.

*      *      * 
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 يسوع

 ما أسهل أن يعيش اإلنسان مشوهاً معتوهاً من أن يعيش بدون يسوع.

*      *      * 

 يسوع يريح التعابى ويتعب المستريحين.

*      *      * 

 في يسوع لنا الكفاية والهداية والحماية.

*      *      * 

 أطول وأعلى سلم في الكون هي يسوع: إنه يربط األرض بالسماء.

  *    *      * 

 حاجة لبنان القصوى ليست إلى رجال أخالق

 وال إلى رجال إصالح

 وال إلى رجال دين

 بل إلى يسوع المسيح

*      *      * 

 يسوع الذي حول الماء إلى خمر يستطيع أن يحول

 القلب األسود إلى قلب أبيض

 والحياة المجدبة إلى حياة مجدية

 واألخالق الردية إلى أخالق رضيّة

 لمستقبل المظلم إلى مستقبل منيروا

*      *      * 

 ً  يسوع هو شمس مشرقة ال تعرف غروبا
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 ً  هو بدر ساطع ال يعرف انتقاصا

 كوكب وضاء ال يعرف أفوالً 

*      *      * 

 ما أكرب الطريق وما أطيب الرفيق.

*      *      * 

 يسوع هو كمال الجمال وجمال الكمال.

*      *      * 

ي أن يكتب عن يسوع، ولو عن ناحية واحدة من نواحي حياته الفريدة، وجب أن إن من ير

 تكون ريشته مغموسة

 بخيال الشاعر وإلهامه

 بأجيج النبي وغيرته

 بعبقريته الفنان وإبداعه

 بوقار القديس وطهارته

*      *      * 

 لم يكتب يسوع كلمة واحدة لكنه تكلم وعلم. وأنى للدهور أن تأتي بمثله

 من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل

 هل من صالة أعمق من صالته الربانية؟

 هل من قاعدة أسمى من قاعدته الذهبية؟

*      *      * 

 الفرق بين يسوع والخطية هو كالفرق

 وبين النور والظالم
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 وبين الخير والشر

 بين الحق والباطل

 بين النعيم والجحيم

*      *      * 

 من يسوع أين جوبيتر وبوذا

 أين إيليا واشعيا من يسوع

 أين نابليون واإلسكندر من يسوع

 أين حمورابي وموسى من يسوع

 أين لوثر وكلفن من يسوع

 كلهم ماتوا وما زالوا أمواتاً. أما يسوع فحي ال يموت.

*      *      * 
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 متفرقات

 عندما تريد أن تنتقد قف أمام المرآة.

*      *      * 

 خل الشك إلى رأسك فإنك ستقع "شك" على رأسك.إذا د

*      *      * 

 من يعرف يسوع يعترف بيسوع.

*      *      * 

 كم من قزم عمالق وكم من عمالق قزم.

*      *      * 

 كن قاسياً مع نفسك وليّناً مع اآلخرين.

*      *      * 

 بعض الناس كاألصالل صّم ال يسمعون.

*      *      * 

 س يونان وحده ابتلعه الحوت. كثيرون ابتلعهملي

 حوت الخطية

 حوت الشهوة

 حوت المال

 حوت الشهرة

 حوت الذات

 حوت الشيطان

 حوت العالم
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*      *      * 

 يقود اإلنسان حيث ال يشاء. -االستسالم للعاطفة كاالستسالم للعاصفة

*      *      * 

 من افتخر بنفسه احتقر غيره.

*      *      * 

 اإلنسان أمام الله

 كنملة أمام ناطحة سحاب

 كدلو أمام أوقيانوس كبير

 كشمعة أمام نور الشمس

 كمفرقعة أمام قنبلة ذرية

 كنيزك أمام المجرات

*      *      * 

 الصيام بدون انكسار... مجرد ال طعام.

*      *      * 

 من يرى الله يرى نفسه على حقيقتها.

*      *      * 

 المسيح. وكل إنكار يجب أن يقابل باالستنكار. بطرس أنكر

*      *      * 

 يسوع جائع إلى أثمار روحية في حياة المؤمنين.

*      *      * 

 الدين المزيف، كالعملة المزيفة، يظهر عاجالً أم آجالً.
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*      *      * 

 إرادة الله كثيراً ما تخالف المنطق والمعقول.

*      *      * 

 مال تعمي البصائر واألبصار.محبة ال

*      *      * 

 متفرقات

 إني أعجب من إنسان يموت عطشاً والنبع قريب منه.

*      *      * 

 في األمور الروحية: القناعة شناعة.

*      *      * 

 القناعة المادية قداسة

 والقناعة الروحية تعاسة.

*      *      * 

 الحصول على مركز أو جاه أو لقب.ما أكثر الذين يستميتون في سبيل 

*      *      * 

 سنة. 969 -حتى لو قّدر لك أن تعيش قدر ما عاش متوشالح -مهما طالت -الحياة قصيرة

*      *      * 

 ال تخدعنّك األكثرية. فاألكثرية هي التي طالبت بصلب يسوع.

*      *      * 

 قيل: رحم الله األموات.

 في الذنوب والخطايا. قلت: رحم الله األموات
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*      *      * 

 ثمة ثالوث أقدس: اآلب واالبن والروح القدس

 وثمة ثالوث أنجس: الجسد والخطية والشيطان.

*      *      * 

 العلم هو غذاء العقل على طبق المنطق.

*      *      * 

 المقعد الفاتر منبراً حاراً.

*      *      * 

 ح.العبادة هي العبودية للمسي

*      *      * 

 الحياة قصيرة وأيامها عسيرة.

*      *      * 

 شتان ما بين الخالص والنحاس.

*      *      * 

رصيد الراعي تقواه وشخصيته. فالتقوى بدون الشخصية ناقصة، والشخصية بدون التقوى 

 عاجزة.

*      *      * 

 أقبِّْل إلى يسوع

 تقابل مع يسوع

 إقبَْل يسوع

*      *      * 
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 تكلم عن الدم وال تندم.

*      *      * 

 ما أكثر الحركات التي ال حركة فيها.

*      *      * 

 اعترف به. -تعّرف إليه -أعرف عنه

*      *      * 

 في هذه األيام أصبح معظم المؤمنين جنراالت. قليلون هم الجنود المحاربون.

*      *      * 

 هو سيزعجك.إن كنت ال تزعج الشيطان ف

*      *      * 

يا رب! اجعل مسكني في اإلصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل 

 كورنثوس.

*      *      * 

يكفيني عزاء أن يسوع هو مخلصي وصديقي. فلن أبالي ولو نخلى عني كل األخوة 

 واألصدقاء.

*      *      * 

 عصر الـ "ماذا" والـ "لماذا".انتهى عصر النعم واألمين وابتدأ 

*      *      * 

 أيها المسيحي ال تبدو عابساً وكأن المسيح صفعك على وجهك.

*      *      * 

 مقالع واحد باسم الرب خير من سالح بكامله.

*      *      * 
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 معظم الذين ينادون بالكنيسة غير المنظورة قلما يُنظرون في اجتماعات الكنيسة المنظورة.

*      *      * 

ه.  صنع اإلنسان بنَفَسه وخلصه بنَْفسِّ

*      *      * 

 العمالق البطل ال يخضع لضغط الرأي العام بل لضغط الوحي واإللهام.

*      *      * 

 المؤمن الذي ال يستقر على مبدأ يُمرض القلب.

*      *      * 

 سيحياً متقدماً مع العالم.أفّضل أن أكون مسيحياً رجعياً مع يسوع على أن أكون م

*      *      * 

 الغد ليس في اليد.

*      *      * 

 الكبرياء والرياء هما أصل البالء في كنائس كثيرة.

*      *      * 

 في الميدان الروحي ثمة مرشحان ال غير: المسيح والشيطان. فأيهما تختار؟

*      *      * 

 حرارة الروح تذيب ثلوج الجسد.

  *    *      * 

 عرض الشيطان: خطية دنية

 عرض الله: عطية مجانية.

*      *      * 
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 درب نفسك على ما يلي

 العشرة

 العبادة

 العطاء

 العمل

 العفو

*      *      * 

 القديس هو وقف لله.

*      *      * 

 الحسد من أثمار الجسد.

*      *      * 

 القدوة خير من الكالم.

*      *      * 

 خير لإلنسان أن يكون بال رأس كالمعمدان من أن يكون بال ضمير كهيرودس.

*      *      * 

 الشكر يعني من جملة ما يعني

 غياب التذمر

 غياب الهم

 غياب العبوس

*      *      * 

 شتان ما بين الله وخدمته
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 والمال وخدعته.

*      *      * 

 ال خيراً.إنه لمن المحزن حقاً أن يصبح المؤمن خطراً 

*      *      * 

 أين أنت

 هل أنت وراء شجرة الخطية كآدم؟

 هل أنت تحت رتمة الفشل كايليا؟

 هل أنت في سجن الشك كالمعمدان؟

 هل أنت في حوت العصيان كيونان؟

 هل أنت عند نار العالم كبطرس؟

 هل أنت على سطح الشهوة كداود؟

 هل أنت في لباس الرياء كيعقوب؟

 الكبرياء كديوتريفس؟ هل أنت في موضع

 هل أنت في حالة الغضب كابني الرعد؟

 هل أنت في علية النوم كافتيخوس؟

 هل أنت في مطبخ المشغوليات كمرثا؟

*      *      * 

 باع عيسو بكوريته مقابل صحن من المجدرة، وكم من الناس يبيعون نفوسهم مقابل

 غرور الخطية

 أو منفعة مادية

 أو شهوة دنية
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 قتيةأو متعة و

*      *      * 

 من يقوم بعمل روحي بدون قوة الروح القدس يشبه رجالً ال أصابع له يعزف على األرغن.

*      *      * 

 خطية النساء الكبرى: القلق.

*      *      * 

 يستحق كل تقدير وإكبار وتكريم. -السيما عن الله -إن رجل العلم

*      *      * 

 من المستحيالت

  توبةخالص بال

 تبرير بال تغيير

 إيمان بال أعمال

*      *      * 

 بقوة المسيح يمكن تحويل الجسد من كتلة نجاسة إلى هيكل قداسة.

*      *      * 

 األعوام كحجارة المسافات. كلما مررنا بها قالت لنا أننا أصبحنا أقرب إلى

 الموت

 المجيء الثاني

 الدينونة

*      *      * 

 ع قرية إال وأجرى فيها تغييراً لم يدخل يسو
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 ً  لم يدخل يسوع بيتاً إال وأجرى فيه انقالبا

 لم يدخل يسوع قلباً إال وأجرى فيه تجديداً 

*      *      * 

 في حديثه عن الزرع علم يسوع عن كلمة الله

 في حديثه عن الخروف الضال علم يسوع عن محبة الله

 عناية اللهفي حديثه عن الزنابق والطيور علم يسوع عن 

 في حديثه عن الخميرة والخردل علم يسوع عن ملكوت الله

*      *      * 

 من ال يملك الحق واإليمان والرحمة

 فهو ال يملك شيئاً حتى ولو ملك الدنيا

*      *      * 

 من ال يرحم غيره ال رحمة له

 من ال حق فيه ال استحقاق له

 من ال إيمان له ال أمان له

    *      *  * 

 ُربَّ خير كان شراً 

 ُربَّ شّر كان خيراً 

 ُرّب حلو كان مراً 

 ربَّ مّر كان قطراً 

*      *      * 
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من يصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع يستحق أن يصعد إلى ما هو أعلى من الجميزة... 

 إلى السماء.

*      *      * 

ب الحق" بل "إعالن الحق" لسنا دبلوماسيين بل أنبياء، ورسالتنا ليست "المسايرة على حسا

 حتى لو كان جارحاً.

*      *      * 

 هل أنت ممن يحبون الربح؟

 فكر في ربح المسيح

 في ربح الخطاة

 في ربح األخوة

 في ربح الوزنات

*      *      * 

 خادم الرب يجب أن يكون

 وقوراً 

 وصبوراً 

 وجسوراً 

 وغيوراً 

*      *      * 

 اً...قال الراديو: يكون الجو لطيف

 قلت: لماذا ال أكون أنا أيضاً كذلك؟

*      *      * 

 يا روح األحراق! احرق فيّ 
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 االرتياب واالغتياب

 الكبرياء والرياء

 الحقد والحسد

 المراوغة والمبالغة

 الذات واللذات

*      *      * 

 قالوا: انخفضت قيمة الجنيه االسترليني والفرنك الفرنسي.

 ة لن تنخفض أبداً. إنها كانت وما زالت أثمن من العالم بما فيه.قلت: قيمة النفس البشري

*      *      * 

 روح العصر تكاد تعصر الروح.

*      *      * 

 أكبر مصيبة هي أن ال تعرف نفسك.

*      *      * 

 فلنفحص نفوسنا بقصد

 االكتشاف

 واالعتراف

 واالندالف... نحو الرب.

*      *      * 

 ثالوالدات ثال

 األولى في عالم الجسد

 والثانية في عالم الروح
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 والثالثة في عالم األبد

*      *      * 

 أيها الصّديق!

 ً  كن صادقا

 ً  وصدوقا

 ً  وصّداقا

*      *      * 

 هل أنت مديون ال يستحي؟

 قال الرسول بولس: إني مديون...

 (16و 11: 1لست أستحي... )رو

*      *      * 
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.مضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدساألقراص ال  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


