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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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 الغضب

 الرب حنّان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة.

 8: 541مزمور 

 لصباح ترنمألن للحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء وفي ا

 1: 03مزمور 

 كّف عن الغضب واترك السخط وال تغر لفعل الشر.

 8: 03مزمور 

 السريع الغضب بالحمق وذو المكايد يشنأ.

 53: 54أمثال 

 البطيء الغضب خير من الجبار ومالك روحه ممن يأخذ مدينة.

 03: 51أمثال 

 الرجل الغضوب يهيج الخصومة وبطئ الغضب يسكن الخصام.

 58 :51أمثال 

 الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي.

 33: 32أمثال 

 الجواب اللين يصرف الغضب والكالم الموجع يهيج السخط.

 5: 51أمثال 

 تعقل اإلنسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية.

 55: 52أمثال 

 السكنى في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة.

 52: 35أمثال 
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عدوك فأطعمه خبزاً وإن عطش فاسقه ماء فإنك تجمع جمراً على رأسه والرب إن جاع 

 يجازيك.

 33 - 35: 31أمثال 

وأما اآلن فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: الغضب، السخط، الخبث، والتجديف، الكالم 

 القبيح من أفواهكم.

 8: 0كولوسي 

 أيها اآلباء، ال تغيظوا أوالدكم لئال يفشلوا.

 35: 0كولوسي 

 اغضبوا وال تخطئوا. ال تغرب الشمس على غيظكم.

 31: 4أفسس 

ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء 

 بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضاً في المسيح.

 03 - 05: 4أفسس 

االستماع، مبطئاً في التكلم، مبطئاً في إذاً يا إخوتي األحباء، ليكن كل إنسان مسرعاً في 

 الغضب، ألن غضب اإلنسان ال يصنع بر الله.

 33 – 52: 5يعقوب 
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 اإليمان

 فقال له يسوع: "إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن".

 30: 2مرقس 

جبل فأجاب يسوع وقال لهم: "ليكن لكم إيمان بالله. ألني الحق أقول لكم إن من قال لهذا ال

 انتقل وانطرح في البحر وال يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له".

 30 - 33: 55مرقس 

 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد الله أي المؤمنون باسمه.

 53: 5يوحنا 

بل يمكث عليه غضب الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة 

 الله.

 01: 0يوحنا 

 قال له يسوع: "ألنك رأيتني يا توما آمنت! طوبى للذين آمنوا ولم يروا".

 32: 33يوحنا 

 له يشهد جميع األنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.

 40: 53أعمال الرسل 

 فقاال: "آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك".

 05: 51ل الرسل أعما

 اسهروا. اثبتوا في اإليمان. كونوا رجاالً. تقووا.

 50: 51كورنثوس األولى 

 ألننا باإليمان نسلك ال بالعيان.

 3: 1كورنثوس الثانية 
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 وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم طول أناة لطف صالح إيمان وداعة تعفف.

 30، 33: 1غالطية 

المسيح يحيا فّي. فما أحياه اآلن في الجسد فإنما أحياه في مع المسيح صلبت، فأحيا ال أنا بل 

 اإليمان، إيمان ابن الله، الذي أحبني وأسلم نفسه ألجلي.

 33: 3غالطية 

 ألنكم جميعاً أبناء الله باإليمان بالمسيح يسوع.

 33: 3غالطية 

 ألنكم بالنعمة مخلصون، باإليمان، وذلك ليس منكم. هو عطية الله.

 8: 3أفسس 

حل المسيح باإليمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن لي

تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح 

 الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.

 52 - 53: 0أفسس 

يه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في اإليمان، فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا ف

 كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر.

 3 - 1: 3كولوسي 

وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء وال يعير، 

فسيعطى له. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، ألن المرتاب يشبه موجاً من البحر 

 لريح وتدفعه.تخبطه ا

 1 - 1: 5يعقوب 

لذلك يتضمن أيضاً في الكتاب: "هاأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختاراً كريماً، والذي 

 يؤمن به لن يخزى".

 1: 3بطرس األولى 

 وأما اإليمان فهو الثقة بما يرجى واإليقان بأمور ال ترى.
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 5: 55عبرانيين 

ن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، ولكن بدون إيمان ال يمكن إرضاءه، ألنه يجب أ

 وأنه يجازي الذين يطلبونه.

 1: 55عبرانيين 

لذلك نحن أيضاً إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقة والخطية 

المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس 

الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً  اإليمان ومكمله يسوع،

 بالخزي، فجلس في يمين عرش الله.

 3 – 5: 53عبرانيين 

وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفاً ممن تعلمت. وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب 

 المقدسة، القادرة أن تحكمك للخالص، باإليمان الذي في المسيح يسوع.

 51 - 54: 0الثانية  سثاوتيمو
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 العزاء

الله لنا ملجأ وقوة. عوناً في الضيقات وجد شديداً. لذلك ال نخشى ولو تزحزحت األرض 

 ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها. تتزعزع الجبال بطموها. ساله.

 0 - 5: 41مزمور 

 دك وتخلصني يمينك.إن سلكت في وسط الضيق تحيني. على غضب أعدائي تمد ي

 3: 508مزمور 

 ويكون الرب ملجأ للمنسحق. ملجأ في أزمنة الضيق.

 2: 2مزمور 

الرب صخرتي وحصني ومنقذي. إلهي صخرتي به أحتمي. ترسي وقرن خالصي 

 وملجأي.

 3: 58مزمور 

 ألنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع.

 34: 33مزمور 

 انتظر الرب. ليتشدد وليشجع قلبك وانتظر الرب.

 54: 33مزمور 

 إذا سقط ال ينطرح ألن الرب مسند يده.

 34: 03مزمور 

 أما خالص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق.

 02: 03مزمور 

 ألق على الرب همك فهو يعولك. ال يدع الصديق يتزعزع إلى األبد.

 33: 11مزمور 
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 هو الرب. حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه.صالح 

 3: 5نحوم 

 تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم.

 38: 55متى 

قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فّي سالم. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا: أنا قد غلبت 

 العالم.

 00: 51يوحنا 

 سيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً.ألنه كما تكثر آالم الم

 1: 5كورنثوس الثانية 
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 تأديب الرب

 ألن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به.

 53: 0أمثال 

طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر 

 للشرير حفرة.

 50 - 53: 24مزمور 

 ا نؤدب من الرب لكي ال ندان مع العالم.ولكن إذ قد حكم علين

 03: 55كورنثوس األولى 

لذلك ال نفشل. بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً. ألن خفة ضيقتنا 

 الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً.

 53 - 51: 4كورنثوس الثانية 

بن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله ألن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ا

 كالبنين. فأي ابن ال يؤدبه أبوه؟.

 3 - 1: 53عبرانيين 

ألن أولئك أدبونا أياماً قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فألجل المنفعة، لكي نشترك في 

الذين  قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر ال يرى أنه لفرح بل للحزن. وأما أخيراً فيعطي

 يتدربون به ثمر بر للسالم.

 55 - 53: 53عبرانيين 
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 الشجاعة

 انتظر الرب. ليتشدد وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب.

 54: 33مزمور 

 لتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب.

 34: 05مزمور 

 شرار فينقطع.ألن الرب يحب الحق وال يتخلى عن اتقيائه. إلى األبد يحفظون. أما نسل ال

 38: 03مزمور 

 اتكل على الرب وافعل الخير. اسكن األرض وارع األمانة.

 0: 03مزمور 

 يعطي المعيي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة.

 32: 43أشعياء 

 واآلن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل:

 "ال تخف ألني فديتك. دعوتك باسمك. أنت لي".

 5: 40أشعياء 

 ال: "ال تخف، ألن الذين معنا أكثر من الذين معهم".فق

 51: 1ملوك الثاني 

أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع األشياء قد تدربت أن 

 أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وان أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.

 50 - 53: 4فيلبي 
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 الموت

ي وادي ظل الموت ال أخاف شراً ألنك أنت معي. عصاك وعكازك هما أيضاً إذا سرت ف

 يعزيانني.

 4: 30مزمور 

 الحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب إلنسان السالمة.

 03: 03مزمور 

 ألن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر واألبد. هو يهدينا حتى إلى الموت.

 54: 48مزمور 

 ية ألنه يأخذني.إنما الله يفدي نفسي من يد الهاو

 51: 42مزمور 

 قد فني لحمي وقلبي. صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر.

 31: 30مزمور 

 الشرير يطرد بشره أما الصديق فواثق عند موته.

 03: 54أمثال 

يبلغ الموت إلى األبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل 

 األرض ألن الرب قد تكلم.

 8: 31عياء أش

"من يد الهاوية أفديهم. من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت؟ أين؟ أين شوكتك يا 

 هاوية؟ تختفي الندامة عن عيني".

 54: 50هوشع 

 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية.

 51: 0يوحنا 
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 األبد. الحق الحق أقول لكم: "إن كان أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى

 15: 8يوحنا 

 فباألولى كثيراً ونحن متبررون اآلن بدمه نخلص به من الغضب.

 2: 1رومية 

فإني متيقن أنه ال موت وال حياة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال 

مستقبلة وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح 

 بنا.يسوع ر

 02 - 08: 8رومية 

 أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟.

 11: 51كورنثوس األولى 

 لذلك ال نفشل. بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً.

 51: 4كورنثوس الثانية 

ت ذاك فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما، لكي يبيد بالمو

الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كّل 

 حياتهم تحت العبودية.

 51 - 54: 3عبرانيين 
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 الحياة األبدية

ألنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 

 الحياة األبدية.

 51: 0يوحنا 

 تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين ال

 فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.

 32 - 38: 1يوحنا 

 الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية.

 43: 1يوحنا 

 حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم األخير.من يأكل جسدي ويشرب دمي فله 

 14: 1يوحنا 

خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى األبد وال 

 يخطفها أحد من يدي.

 38 - 33: 53يوحنا 

قال لها يسوع: "أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن 

 بي فلن يموت إلى األبد. أتؤمنين بهذا؟".

 31 - 31: 55يوحنا 

 ألن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.

 30: 1رومية 

 فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة األموات.

 35: 51كورنثوس األولى 
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تغير في لحظة في طرفة عين عند البوق هوذا سر أقوله لكم: ال نرقد كلنا ولكننا كلنا ن

األخير. فإنه سيبوق فيقام األموات عديمي فساد ونحن نتغير. ألن هذا الفاسد ال بد أن يلبس 

عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت 

 بة".عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: "ابتلع الموت إلى غل

 14 - 15: 51كورنثوس األولى 

ألن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة 

 أبدية.

 8: 1غالطية 

ألن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف، بصوت رئيس مالئكة وبوق الله، واألموات 

 في المسيح سيقومون أوالً.

 51: 4تسالونيكي األولى 

ا أظهرت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود وإنم

 بواسطة اإلنجيل.

 53: 5تيموثاوس الثانية 

 وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به: الحياة األبدية.

 31: 3يوحنا األولى 

لكي تؤمنوا باسم كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، و

 ابن الله.

 50: 1يوحنا األولى 

من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهاراً وليالً في هيكله، والجالس على العرش 

يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد وال تقع عليهم الشمس وال شيء من الحر، 

ماء حية، ويمسح الله كل  ألن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم، ويقتادهم إلى ينابيع

 دمعة من عيونهم".

 53 - 51: 3رؤيا يوحنا 
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وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت ال يكون في ما بعد، وال يكون حزن وال 

 صراخ وال وجع في ما بعد، ألن األمور األولى قد مضت".

 4: 35رؤيا يوحنا 

ى الحياة األبدية وهؤالء إلى وكثيرون من الراقدين في تراب األرض يستيقظون هؤالء إل

 العار لإلزدراء األبدي.

 3: 53دانيال 

 ألنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقيك يرى فساداً.

 53: 51مزمور 
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 الخوف

 وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا. كيف ال إيمان لكم.

 43: 4مرقس 

 ت.ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكو

 03: 53لوقا 

 ألني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك ال تخف أنا أعينك.

 50: 45أشعياء 

 أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر.

 00: 5أمثال 

وال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها. بل خافوا بالحري من 

 س والجسد كليهما في جهنم.الذي يقدر أن يهلك النف

 38: 53متى 

ال تخش من خوف باغت وال من خراب الشرار إذا جاء، ألن الرب يكون معتمدك ويصون 

 رجلك من أن تؤخذ.

 31و  31: 0أمثال 

 ألن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح.

 3: 5تيموثاوس الثانية 

من انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك و

 بها.

 0: 54أشعياء 

 إذا اضطجعت فال تخاف بل تضطجع ويلذ نومك.

 34: 0أمثال 
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ألن عيني الرب على األبرار وأذنيه إلى طلبتهم. ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن 

م. وأما خوفهم فال يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير، لكن إن تألمتم من أجل البر فطوباك

 تخافوه وال تضطربوا.

 54 - 53: 0بطرس األولى 

 بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فال تخافين وعن االرتعاب فال يدنو منك.

 54: 14أشعياء 

 إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب.

 51: 8رومية 

 ن الرب معين لي فال أخاف. ماذا يصنع بي إنسان.حتى أننا نقول واثقي

 1: 50عبرانيين 

 الله لنا ملجأ وقوة. عوناً في الضيقات وجد شديداً.

 53: 15مزمور 

أنا أنا هو معزيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن اإلنسان الذي يثجعل 

 كالعشب.

 53: 15أشعياء 

س ومجن حقه، ال تخشى من خوف الليل وال من بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمى. تر

 سهم يطير في النهار، وال من وبإ يسلك في الدجى وال من هالك يفسد في الظهيرة.

 1 - 4: 25مزمور 

ال تخافي ألنك ال تخزين. وال تخجلي ألنك ال تستحين. فإنك تنسين خزي صباك وعار 

 ترملك ال تذكرينه بعد.

 4: 14أشعياء 

ياه فأنا معك وفي النهار فال تغمرك. إذا مشيت في النار فال تلدع واللهيب إذا اجتزت في الم

 ال يحرقك.
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 3: 40أشعياء 

سالماً أترك لكم. سالمي أعطيكم. ليس كما العالم أعطيكم أنا. ال تضطرب قلوبكم وال 

 ترهب.

 33: 54يوحنا 

ازك هما أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت ال أخاف شراً ألنك أنت معي. عصاك وعك

 يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. مسحت بالدهن رأسي. كأسي ريّا.

 1و  4: 30مزمور 

الرب نوري وخالصي ممن أخاف. الرب حصن حياتي ممن أرتعب، إن نزل علّي جيش ال 

 يخاف قلبي. إن قامت علّي حرب ففي ذلك أنا مطمئن.

 0و  5: 33مزمور 

تصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه ال موت وال حياة وال ولكننا في هذه جميعها يعظم ان

مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلة، وال علو وال عمق وال خليقة 

 أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

 02 - 03: 8رومية 
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 الطعام والمالبس

ون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجباً وال يخزى شعبي فتأكلون أكالً وتشبعون وتسبح

 إلى األبد.

 31: 3يؤئيل 

 الذي يجعل تخومك سالماً ويشبعك من شحم الحنطة.

 54: 534مزمور 

 أعطى خائفيه طعاماً. يذكر إلى األبد عهده

 1: 555مزمور 

 الصديق يأكل لشبع نفسه. أما بطن الشرار فيحتاج.

 31: 50أمثال 

 رك بركة مساكينها أشبع خبزاً.طعامها أبا

 51: 503مزمور 

فال تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها األمم. ألن 

 أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها.

 03و  05: 1متى 
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 الغفران

إلى مبغضيكم. وصلّوا ألجل  وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. باركوا العنيكم. أحسنوا

الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فإنه يشرق 

 شمسه على الشرار والصالحين ويمطر على األبرار والظالمين.

 41و  44: 1متى 

ي ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي ف

 السماوات زالتكم، وإن لم تغفروا أنتم ال يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضاً زالتكم.

 31و  31: 55مرقس 

 فإنه إن غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي

 54: 1متى 

 فإن جاع عدوك فأطعمه. وإن عطش فاسقه. ألنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه.

 33: 53رومية 

ل أحبوا أعداءكم وأحسنوا واقرضوا وأنتم ال ترجون شيئاً فكون أجركم عظيماً وتكونوا ب

بني العلي فإنه منعم على غير الشاكرين والشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم، 

وال تدينوا فال تدانوا. ال تقضوا على أحد فال يقضى عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا 

يداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يعطون في أحضانكم. ألنه بنفس الكيل الذي به تعطوا. كيالً ج

 تكيلون يكال لكم.

 08 - 01: 1لوقا 

 ال تقل إني أجازي شراً. انتظر الرب فيخلصك.

 33: 33أمثال 
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 المثمر

فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. التي تعطي ثمرها في أوانه. وورقها ال يذبل. 

 ينجح.وكل ما يصنع 

 0: 5مزمور 

فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر 

 وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر. وتكون نفسهم كجنة ريا وال يعودون يذوبون بعد

 53: 05أرميا 

 أيضاً يثمرون في الشيبة. يكونون دساماً وخضر

 54: 23مزمور 

 ى. يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنانأكون إلسرائيل كالند

 1: 54هوشع 

 ألن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم ال متكاسلين وال غير مثمرين لمعرفة

 8: 5بطرس الثانية 
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 النميمة

 ال تسع في الوشاية بين شعبك. ال تقف على دم قريبك. أنا الرب

 51: 52الويين 

 دع البطنكالم النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخا

 8: 58أمثال 

 الساعي بالوشاية يفشي السر. فال تخالط المفتح شفتيه

 52: 33أمثال 

 الساعي بالوشاية يفشي السر واألمين الروح يكتم األمر

 50: 55أمثال 

 رجل األكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق األصدقاء

 38: 51أمثال 

 لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش

 3: 13 مزمور

 ً  ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لساناً ثالبا

 30: 31أمثال 

 صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش

 50: 04مزمور 
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 نمو النعمة

 بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي

 8: 51يوحنا 

 ة وفي كل فهموهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر في المعرف

 2: 5فليبي 

ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها األخوة كما يحق ألن إيمانكم ينمو كثيراً 

 ومحبة كل واحد منكم جميعاً بعضكم لبعض تزداد

 0: 5تسالونيكي الثانية 

فمن ثم أيها األخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن 

 سلكوا وترضوا الله تزدادون أكثرت

 5: 4تسالونيكي األولى 

 مملوئين من ثمر البر بيسوع المسيح لمجد الله وحمده

 55: 5فيلبي 

 أما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين يزداد قوة

 2: 53أيوب 

ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها 

 مجد إلى مجد كما من الرب الروح من

 58: 0كورنثوس الثانية 

 الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى األبد. عن أعمال يديك ال تتخل

 8: 508مزمور 

الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضاً وهو مثمر كما فيكم أيضاً منذ يوم سمعتم 

 وعرفتم نعمة بالحقيقة



 

23 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 1: 5كولوسي 

جل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، فليفتكر هذا جميع اسعى نحو الغرض أل

الكاملين منا وإن افتكرتم شيئاً بخالفه فالله سيعلن لكم هذا أيضاً، وأما ما قد أدركناه فلنسلك 

 بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه.

 51 - 54: 0فليبي 

 ار الكامل.أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النه

 58: 4أمثال 
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 اإلرشاد

وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين 

 وحينما تميلون إلى اليسار.

 35: 03أشعياء 

 ألن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر واألبد. هو يهدينا حتى إلى الموت.

 54: 48مزمور 

 والرب يهدي خطوته. قلب اإلنسان يفكر في طريقه

 2: 51أمثال 

 من قبل الرب تتثبت خطوات اإلنسان وفي طريقه يسر.

 30: 03مزمور 

 فيرشده بالحق يعلمه إلهه.

 31: 38أشعياء 

 بر الكامل يقوم طريقه. أما الشرير فيسقط بشره.

 1: 55أمثال 

 في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك.

 1: 0أمثال 

فوها. في مسالك لم يدروها أمشيهم. أجعل الظلمة أمامهم وأسير العمي في طريق لم يعر

 نوراً والمعوجات مستقيمة. هذه األمور أفعلها وال أتركهم.

 51: 43أشعياء 

 ولكني دائماً معك. أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني.

 34 - 30: 30مزمور 
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 ليك.أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. أنصحك. عيني ع

 8: 03مزمور 
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 التعيير واإلهانة

طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا 

 وتهللوا. ألن أجركم عظيم في السماوات. فإنهم هكذا طردوا األنبياء الذين قبلكم.

 53و  55: 1متى 

يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ألن روح المجد والله 

 عليه وأما من جهتكم فيمجد.

 54: 4بطرس األولى 

اسمعوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه. ال تخافوا من تعيير الناس ومن 

 شتائمهم ال ترتاعوا.

 3: 15أشعياء 

 تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. تخفيهم في مظلة من مخاصمة األلسن.

 33: 05ور مزم

 من سوط اللسان تختبئ فال تخاف من الخراب إذا جاء.

 35: 1أيوب 

 ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة.

 1: 03مزمور 
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 العون في وقت الضيق

 أما خالص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق.

 02: 03مزمور 

 الصديقين. الرب يفتح أعين العمي. الرب يقّوم المنحنين. الرب يحب

 8: 541مزمور 

 صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه.

 3: 5ناحوم 

 إذا سقط ال ينطرح ألن الرب مسند يده.

 34: 03مزمور 

 أنت ستر لي. من الضيق تحفظني. بترنم النجاة تكتنفني.

 3: 03مزمور 

 

 ماق األرض تعود فتصعدنا.أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة وردية تعود فتحيينا ومن أع

 33: 35مزمور 

لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فّي. ترجي الله ألني بعد أحمده خالص وجهي 

 وإلهي.

 55: 43مزمور 

 قد فني لحمي وقلبي. صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر.

 31: 30مزمور 

ك لكي يحفظوك في كل ال يالقيك شر وال تدنو ضربة من خيمتك، ألنه يوصي مالئكته ب

 طرقك.
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 55و  53: 25مزمور 

الذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حامالً مبذر الزرع مجيئاً 

 يجيء بالترنم حامالً حزمه.

 1و  1: 531مزمور 

 أحبوا الرب يا جميع أتقيائه. الرب حافظ األمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء.

 30 :05مزمور 

 إذا اضطجعتم بين الحضائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب.

 50: 18مزمور 

 هوذا الله ال يرفض الكامل وال يأخذ بيد فاعلي الشر، عندما يمأل فاك ضحكاً وشفتيك هتافاً.

 35و  33: 8أيوب 

 ليه استمع.ألنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إ

 34: 33مزمور 

 في ست شدائد ينجيك وفي سبع ال يمسك سوء.

 52: 1أيوب 

 ويكون الرب ملجأ للمنسحق. ملجأ في أزمنة الضيق.

 2: 2مزمور 

 إن سلكت في وسط الضيق تحيني. على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك.

 3: 508مزمور 

 ألنك أنت تضيء سراجي. الرب إلهي ينير ظلمتي.

 38: 58ور مزم

 كثيرة هي باليا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب.
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 52: 04مزمور 

ألن السيد ال يرفض إلى األبد، فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه، ألنه ال يذل من 

 قلبه وال يحزن بني اإلنسان.

 00 - 05: 0مراثي أرميا 

صي الرب صخرتي وحصني ومنقذي. إلهي صخرتي به أحتمي. ترسي وقرن خال

 وملجأي.

 3: 58مزمور 

ال تشمتي بي يا عدوتي. إذا سقطت أقوم. إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، أحتمل 

غضب الرب ألني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي. سيخرجني إلى النور 

 سأنظر بّره.

 2و  8: 3ميخا 

لكن ثقوا. أنا قد غلبت قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فّي سالم. في العالم سيكون لكم ضيق. و

 العالم.

 00: 51يوحنا 
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 الروح القدس

 أفيض لكم روحي. أعلمكم كلماتي. اارجعوا عند توبيخي. هاأنذ

 30: 5أمثال 

وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى البد، روح الحق الذي ال يستطيع 

 فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم. العالم أن يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه. وأما أنتم

 53و  51: 54يوحنا 

من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح الذي كان 

المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. ألن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، ألن يسوع لم يكن 

 قد مّجد بعد.

 02و  08: 3يوحنا 

ء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما وأما متى جا

 يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية.

 50: 51يوحنا 

أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب. روحي الذي عليك وكالمي الذي وضعته في فمك ال 

 وإلى األبد. يزول من فمك وال من فم نسلك وال من فم نسل نسلك قال الرب من اآلن

 35: 12أشعياء 

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري اآلب الذي من 

 السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه.

 50: 55لوقا 

ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد. بل الماء الذي أعطيه 

 بع إلى حياة أبدية.يصير فيه ينبوع ماء ين

 54: 4يوحنا 

 وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها.
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 33: 01حزقيال 

 لتصير بركة إبراهيم لألمم في المسيح يسوع لننال باإليمان موعد الروح.

 54: 0غالطية 

كم إلى أن يعلمكم أحد بل كما وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم وال حاجة ب

 تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذباً. كما علمتكم تثبتون فيه.

 33: 3يوحنا األولى 

وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا. ألننا لسنا نعلم ما نصلي ألجله كما ينبغي ولكن الروح 

القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. نفسه يشفع فينا بأنات ال ينطق بها، ولكن الذي يفحص 

 ألنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين.

 33و  31: 8رومية 

 ألن ليس ملكوت الله أكالً وشرباً. بل هو بر وسالم في الروح القدس.

 53: 54رومية 

 ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف األشياء الموهوبة لنا من الله.

 53: 3ألولى كورنثوس ا

 إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب.

 51: 8رومية 
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 األمانة

 ال تسرقوا وال تكذبوا وال تغدروا أحدكم بصاحبه.

 55: 52الويين 

أفي بيت الشرير بعد كنوز شر وإيفة ناقصة ملعونة، هل أتزكى مع موازين الشر ومع كيس 

 معايير الغش، فإن أغنياءها مآلنون ظلماً وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غاش.

 53 - 53: 1ميخا 

 ال ترتكبوا جوراً في القضاء ال في القياس وال في الوزن وال في الكيل.

 01: 52الويين 

 موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه.

 5: 55أمثال 

كيال صحيح وحق يكون لك لكي تطول أيامك على األرض وزن صحيح وحق يكون لك وم

 التي يعطيك الرب إلهك، ألن كل من عمل ذلك كل من عمل غشاً مكروه لدى الرب إلهك.

 51و  51: 31تثنية 

أن ال يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا األمر ألن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم 

 للنجاسة بل في القداسة.قبالً وشهدنا، ألن الله لم يدعنا 

 3و  1: 4تسالونيكي األولى 

ال تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعماله. ولبستم الجديد الذي يتجدد 

 للمعرفة حسب صورة خالقه.

 53و  2: 0كولوسي 

 الشرير يستقرض وال يفي وأما الصديق فيترأف ويعطي.

 35: 03مزمور 

 حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. ال تمنع الخير عن أهله



 

33 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 33: 0أمثال 

فمتى بعت صاحبك مبيعاً أو اشتريت من يد صاحبك فال يغبن أحدكم أخاه. فال يغبن أحدكم 

 صاحبه بل اخش إلهك. إني أنا الرب إلهكم.

 53: 31الويين 

 القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق.

 8: 51أمثال 

تقامة الراذل مكسب المظالم النافض يديه من قبض الرشوة الذي السالك بالحق والتكلم باالس

يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر، هو في األعالي يسكن. 

 حصون الصخور ملجأه. يعطي خبزه ومياهه مأمونة.

 51و  51: 00أشعياء 
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 الرجاء

ألني بعد أحمده خالص وجهي لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فّي. ترجي الله 

 وإلهي.

 55: 43مزمور 

أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الموات وأعطاه مجداً حتى أن إيمانكم ورجاءكم 

 هما في الله.

 35: 5بطرس األولى 

لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم 

 سوع المسيح.عند استعالن ي

 50: 5بطرس األولى 

 وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر.

 0: 0يوحنا األولى 

 الشرير يطرد بشره. أما الصديق فواثق عند موته.

 03: 54أمثال 

 من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبالً في كلمة حق اإلنجيل

 1: 5كولوسي 

لله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في المم الذي هو المسيح فيكم رجاء الذين أراد ا

 المجد.

 33: 5كولوسي 

 لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب.

 34: 05مزمور 

 ألنك أنت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صباي.
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 1: 35مزمور 

يرة ولدنا ثانية لرجاء حّي بقيامة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكث

 يسوع المسيح من األموات.

 0: 5بطرس األولى 
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 الكرم

 ألن من سقاكم كأس ماء باسمي ألنكم للمسيح فالحق أقول لكم إنه ال يضيع أجره.

 45: 2مرقس 

لرب في كل شيء أريتكم إنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات ا

 يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ.

 01: 33أعمال الرسل 

وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله 

 فيه.

 53: 0يوحنا األولى 

 مشتركين في احتياجات القديسين. عاكفين على إضافة الغرباء.

 50: 53رومية 

يقول لهم الحق أقول لكم بما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء األصاغر فبي فيجيب الملك و

 فعلتم.

 43: 31متى 

 ال تنسوا إضافة الغرباء ألن بها أضاف أناس مالئكة وهم ال يدرون.

 3: 50عبرانيين 
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 الغيرة

ره وال تشته امرأة قريبك وال تشته بيت قريبك وال حقله وال عبده وال أمته وال ثوره وال حما

 وال كل ما لقريبك.

 35: 1تثنية 

 ألنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء.

 51: 0يعقوب 

 أم تظنون ن الكتاب يقول باطالً. الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الجسد.

 1: 4يعقوب 

 انتظر الرب واصبر له وال تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد.

 3 :03مزمور 

 ألن الشرير يفتخر بشهوات نفسه. والخاطف يجدف يهين الرب.

 0: 53مزمور 

 ال تحسد الظالم وال تختر شيئاً من طرقه.

 05: 0أمثال 

 حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد.

 03: 54أمثال 

 الغضب قساوة والسخط جراف ومن يقف قدام الجسد.

 4: 33أمثال 

ل أنه حسد اإلنسان من قريبه. وهذا أيضاً باطل وقبض ورأيت كل التعب وكل فالح عم

 الريح.

 4: 4جامعة 
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 ال نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضاً، ونحسد بعضنا بعضاً.

 31: 1غالطية 

 ال تحسد أهل الشر وال تشته أن تكون معهم.

 5: 34أمثال 

 ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فال تفتخروا وتكذبوا على الحق.

 54: 0عقوب ي

 ال يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لآلخر.

 34: 53كورنثوس األولى 
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 الفرح

ألنكم بفرح تخرجون وبسالم تحضرون. الجبال واآلكام تشيد أمامكم ترنماً وكل شجر 

 الحقل تصفق باأليادي.

 53: 11أشعياء 

يبتهجون اليوم كله طوبى للشعب العارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون باسمك 

 وبعدلك يرتفعون.

 51و  51: 82مزمور 

 صوت ترنم وخالص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس.

 51: 558مزمور 

 جعلت سروراً في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم.

 3: 4مزمور 

مبذر الزرع مجيئاً  الذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج، الذاهب ذهاباً بالبكاء حامالً 

 يجيء بالترنم حامالً حزمه.

 1و  1: 531مزمور 

نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيمي القلب، افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر 

 قدسه.

 53و  55: 23مزمور 

 ألنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك.

 31: 33أيوب 

 يكمل فرحكم.كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و

 55: 51يوحنا 

 فإني أبتهج بالرب وافرح بإله خالصي.
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 58: 0حبقوق 

ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي. ابتهاج 

 وفرح يدركانهم. يهرب الحزن والتنهد.

 55: 15أشعياء 

 ألنه به تفرح قلوبنا ألننا على اسمه القدوس اتكلنا.

 35: 00مزمور 

الذي وإن لم تروه تحبونه. ذلك وإن كنتم ال ترونه اآلن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح ال 

 ينطق به ومجيد.

 8: 5بطرس األولى 

فرحاً افرح بالرب. تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد ألبسني ثياب الخالص. كساني رداء البر مثل 

 عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها.

 53: 15أشعياء 

فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له ألن اليوم إنما هو 

 مقدس لسيدنا وال تحزنوا ألن فرح الرب هو قوتكم.

 53: 8نحميا 

 تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها وأنت تبتهج بالرب. بقدوس اسرائيل تفتخر.

 51: 45أشعياء 

 تمي به ويبتهج كل المستقيمي القلوب.يفرح الصديق بالرب ويح

 53: 14مزمور 

 كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي االبتهاج يسبحك فمي.

 1: 10مزمور 

 والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحاً.
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 0: 18مزمور 

فأنتم كذلك عندكم اآلن حزن. ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم وال ينزع أحد فرحكم 

 م.منك

 33: 51يوحنا 
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 الكسل

وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما 

 أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج وال تكون لكم حاجة إلى أحد.

 53و  55: 4تسالونيكي األولى 

 ن الرب.غير متكاسلين في االجتهاد. حارين في الروح. عابدي

 55: 53رومية 

 المشتغل بأرضه يشبع خبزاً وتابع البطالين يشبع فقراً.

 52: 38أمثال 

العامل بيد رخوة يفتقر. أما يد المجتهدين فتغني، من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن 

 ينام في الحصاد فهو ابن مخز.

 1و  4: 53أمثال 

ن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل أيضاً، فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إ

ألننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم بال ترتيب ال يشتغلون شيئاً بل هم فضوليون، فمثل هؤالء 

 نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم.

 53 - 53: 0تسالونيكي الثانية 

 د هالك من عدم الحق.في حرث الفقراء طعام كثير ويوج

 30: 50أمثال 

 يجب أن الحّراث الذي يتعب يشترك هو أوالً في اإلثمار.

 1: 3تيموثاوس الثانية 

ال يسرق السارق في ما بعد بل بالحري يتعب عامالً الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من 

 له احتياج.

 38: 4أفسس 
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ا هو قد عاله كله القريص وقد غطى عبرت بحقل الكسالن وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذ

العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم، ثم نظرت ووجهت قلبي. رأيت وقبلت تعليماً، نوم 

 قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليالً للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز.

 04 - 03: 34أمثال 

 ال تحب النوم لئال تفتقر. افتح عينيك تشبع خبزاً.

 50: 33أمثال 

 طريق الكسالن كسياج من شوك وطريق المستقيمين منهج.

 52: 51أمثال 

 أفكار المجتهد إنما هي للخصب وكل عجول إنما هو للعوز.

 1: 35أمثال 

 يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية.

 34: 53أمثال 

 من يشتغل بحقله يشبع خبزاً. أما تابع البطالين فهو عديم الفهم.

 55: 53ال أمث

 معرفة أعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك.

 30: 33أمثال 

 وكفاية من لبن المعز لطعامك لقوت بيتك ومعيشة فتاياتك.

 33: 33أمثال 

هوذا الذي رأيته أنا خيراً الذي هو حسن. أن يأكل اإلنسان ويشرب ويرى خيراً من كل 

تي أعطاه الله إياها ألنه نصيبه، أيضاً كل تعبه الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة أيام حياته ال

إنسان أعطاه الله غنى وماالً وسلطة عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه فهذا 

 هو عطية الله.

 52و  58: 1جامعة 
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 الوحدة

 ال أترككم يتامى. إني آتي إليكم.

 58: 54يوحنا 

ت من وسطك النير واإليماء حينئذ تدعو فيجيب الرب. تستغيث فيقول هاأنذا. إن نزع

 باإلصبع وكالم اإلثم.

 2: 18أشعياء 

إذ صرت عزيزاً في عينّي مكرماً وأنا قد أحببتك أعطي أناساً عوضك وشعوباً عوض 

 نفسك.

 4: 40أشعياء 

 وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء.

 58: 1كورنثوس الثانية 

في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعته تحت رأسه وأقامه عموداً وصب زيتاً  وبّكر يعقوب

 على رأسه.

 51: 38تكوين 

 وأنتم مملوؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان.

 53: 3كولوسي 

 أما أنا فمسكين وبائس الرب يهتم بي. عوني ومنقذي أنت. يا إلهي ال تبطئ.

 53: 43مزمور 

 

 



 

45 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 محبة أخوية

أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم وصية جديدة 

 بعضاً، بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعض لبعض.

 01و  04: 50يوحنا 

المحبة فلتكن بال رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، واّدين بعضكم بعضاً بالمحبة 

 بعضاً في الكرامة. األخوية. مقدمين بعضكم

 53و  2: 53رومية 

وأما المحبة األخوية فال حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها ألنكم أنفسكم متعلمون من الله أن 

 يحب بعضكم بعضاً.

 2: 4تسالونيكي األولى 

 من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة.

 53: 3يوحنا األولى 

بة األخوية العديمة الرياء فأحبوا بعضكم بعضاً طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمح

 من قلب طاهر بشدة.

 33: 5بطرس األولى 

أيها األحبة لنحب بعضنا بعضاً ألن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله 

 ويعرف الله، ومن ال يحب لم يعرف الله ألن الله محبة.

 8و  3: 4يوحنا األولى 

 وال باللسان بل بالعمل والحق. يا أوالدي ال نحب بالكالم

 58: 0يوحنا األولى 

 أيها األحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضاً أن يحب بعضنا بعضاً.

 55: 4يوحنا األولى 
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فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول 

ن بعضكم بعضاً إن كان ألحد على أحد شكوى. كما أناة، محتملين بعضكم بعضاً ومسامحي

 غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً.

 50و  53: 0كولوسي 
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 المحبة اإللهية

ألنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 

 الحياة األبدية.

 51: 0يوحنا 

طنك وثمرة أرضك قمحك وخمرك وزيتك ونتاج ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة ب

 بقرك وأناث غنمك على األرض التي أقسم آلبائك أنه يعطيك إياها.

 50: 3تثنية 

 الرب يفتح أعين العمي. الرب يقّوم المنحنين. الرب يحب الصديقين .

 8: 541مزمور 

 مكرهة الرب طريق الشرير. وتابع البر يحبه.

 2: 51أمثال 

 شاب عذراء يتزوجك بنوك. وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.ألنه كما يتزوج ال

 1: 13أشعياء 

 الرب إلهك في وسطك جبار. يخلص. يبتهج بك فرحاً. يسكتن في محبته. يبتهج بك بترنم.

 53: 0صفنيا 

 تراءى لي الرب من بعيد. ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة.

 0: 05أرميا 

 دهم. أحبهم فضالً ألن غضبي قد ارتد عنه.أنا أشفي ارتدا

 4: 54هوشع 

 وأفرح بهم ألحسن إليهم وأغرسهم في هذه األرض باألمانة بكل قلبي وبكل نفسي.

 45: 03أرميا 
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الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا 

ن وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في أحياناً مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصو

 المسيح يسوع، ليظهر في الدهور اآلتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.

 3 - 4: 3أفسس 

 في هذه هي المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.

 53: 4يوحنا األولى 

وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله ونحن قد عرفنا 

 والله فيه.

 51: 4يوحنا األولى 

 نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً.

 52: 4يوحنا األولى 

 وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.

 31: 53يوحنا 

وا مكملين إلى واحد وليعلم العالم إنك أرسلتني وأحببتهم كما أنا فيهم وأنت فّي ليكون

 أحببتني.

 30: 53يوحنا 

 ألن اآلب نفسه يحبكم ألنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت.

 3: 51يوحنا 

وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبدياً ورجاء صالحاً بالنعمة، 

 بكم ويثبتكم في كل كالم وعمل صالح.يعزي قلو

 53و  51: 3تسالونيكي الثانية 
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 الله المحب

فاعلم أن الرب إلهك هو الله اإلله األمين الحافظ العهد واإلحسان للذين يحبونه ويحفظون 

 وصاياه إلى ألف جيل.

 2: 3تثنية 

 أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلّي يجدونني.

 53: 8أمثال 

عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له  الذي

 ذاتي.

 35: 54يوحنا 

 فأورث محبّي رزقاً وأمأل خزائنهم.

 35: 8أمثال 

 وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك.

 4: 03مزمور 

 يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع األشرار.

 33: 541مزمور 

 رفعه ألنه عرف اسمي.ألنه تعلق بي أنجيه. أ

 54: 52مزمور 

بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله 

 للذين يحبونه.

 2: 3كورنثوس األولى 
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فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم 

كم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وزيتك، ومن كل أنفسكم، أعطي مطر أرض

 وأعطي لبهائمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع.

 51 - 54: 55تثنية 
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 الشهوة

من أين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم، 

صمون وتحاربون تشتهون ولستم تمتلكون. تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا. تخا

ولستم تمتلكون ألنكم ال تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون ألنكم تطلبون رديّا لكي تنفقوا في 

لذاتكم، أيها الزناة والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. فمن أراد أن يكون محباً 

 للعالم فقد صار عدواً له.

 4 - 5: 4يعقوب 

د وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من اآلب بل من ألن كل ما في العالم شهوة الجس

 العالم، والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى األبد.

 53و  51: 3يوحنا األولى 

قد سمعتم أنه قيل للقدماء ال تزن، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد 

 زنى بها في قلبه.

 38و  33: 1متى 

ال تشتهين جمالها بقلبك وال تأخذك بهدبها، ألنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف 

خبز وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة، أيأخذ إنسان ناراً في حضنه وال تحترق 

ثيابه، أو يمشي إنسان على الجمر وال تكتوي رجاله، هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. 

 ال يكون بريئاً. كل من يمسها

 32 - 31: 1أمثال 

فاخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها 

 الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.

 8و  3: 4يعقوب 

أيها األحباء أطلب إليكم كغرباء ونزالء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب 

 .النفس

 55: 3بطرس األولى 
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كأوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا 

 أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة، ألنه مكتوب كونوا قديسين ألني أنا قدوس.

 51 - 54: 5بطرس األولى 

والسالم مع الذين يدعون  أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر واإليمان والمحبة

 الرب من قلب نقي.

 33: 3تيموثاوس الثانية 

ألننا كنا نحن أيضاً قبالً أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة 

عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضاً، ولكن حين ظهر لطف مخلصنا 

نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الله وإحسانه، ال بأعمال في بر عملناها 

 الثاني وتجديد الروح القدس.

 1 - 0: 0تيطس 

الذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبالً بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد 

وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل  رواألفكا

التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحياناً مع المسيح. بالنعمة أنتم محبته الكثيرة 

 مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.

 1 - 0: 3أفسس 

ألنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات 

 قوى في العالم الحاضر.العالمية ونعيش بالتعقل والبر والت

 53و  55: 3تيطس 

 ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات.

 34: 3غالطية 

ال يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. ألن الله غير مجرب بالشرور وهو ال يجرب 

 أحداً.

 50: 5يعقوب 
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وإنما أقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد، ألن الجسد يشتهي ضد الروح والروح 

 ضد الجسد. وهذان يقاوم أحدهما اآلخر حتى تفعلون ما ال تريدون.

 53و  51: 1غالطية 

كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا، إذا 

طية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها، فإن الخطية لن تسودكم ال تملكن الخ

 ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.

 54و  53و  55: 1رومية 

اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية 

 هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.

 4: 5األولى بطرس 
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 الكذب

ال تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد 

 للمعرفة حسب صورة خالقه.

 53و  2: 0كولوسي 

 وال تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك. أنا الرب.

 53: 52الويين 

 ر.مقمعة وسيف وسهم حاد الرجل المجيب قريبه بشهادة زو

 58: 31أمثال 

وال يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم. وال تحبوا يمين الزور. ألن هذه جميعها 

 أكرهها يقول الرب.

 53: 8زكريا 

 الشاهد األمين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه باألكاذيب.

 1: 54أمثال 

 فقال له الملك كم مرة استحلفتك أن ال تقول لي إال الحق باسم الرب.

 51: 33ملوك األول 

 شاهد الزور ال يتبرأ والمتكلم باألكاذيب ال ينجو.

 1: 52أمثال 

إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجالن اللذان بينهما الخصومة أمام 

الرب أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك األيام، فإن فحص القضاة جيداً وإذا الشاهد 

قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوه به كما نوى أن يفعل بأخيه. فتنزعون الشر  شاهد كاذب

 من وسطكم.

 52 - 51: 52تثنية 
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وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة األوثان وجميع 

 الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني.

 8: 35يوحنا رؤيا 

 شاهد الزور ال يتبرأ والمتكلم باألكاذيب يهلك.

 2: 52أمثال 

 ال تكن شاهداً على قريبك بال سبب. فهل تخادع بشفتيك.

 38: 34أمثال 

 زاغ األشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذباً.

 0: 18مزمور 

 ال تقبل خبراً كاذباً. وال تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم.

 5: 30خروج 

 ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فال تفتخروا وتكذبوا على الحق.

 54: 0يعقوب 

 شفة الصديق تثبت إلى األبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين.

 52: 53أمثال 
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 الزواج

مس كل ألتذّ عيشاً مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الش

 أيام باطلك ألن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس.

 2: 2جامعة 

 اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك.

 51: 1أمثال 

ليكن ينبوعك مباركاً وأفرح بامرأة شبابك، الظبية المحبوبة والوعلة الزهية. ليروك ثدياها 

 تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة.في كل وقت وبمحبتها اسكر دائماً، فلم 

 33 - 58: 1أمثال 

 ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضاً الرجل.

 0: 3كورنثوس األولى 

 أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها.

 31: 1أفسس 

 . من يحب امرأته يحب نفسه.كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم

 38: 1أفسس 

 من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون االثنان جسداً واحداً.

 05: 1أفسس 

 وأما أنتم األفراد فليحب كل واحد هكذا كنفسه وأما المرأة فلتهب رجلها.

 00: 1أفسس 

اإليمان وهو شر من غير  وإن كان أحد ال يعتني بخاصته وال سيما أهل بيته فقد أنكر

 المؤمن.

 8: 1تيموثاوس األولى 
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أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب، أيها الرجال أحبوا نساءكم وال تكونوا 

 قساة عليهن.

 52و  58: 0كولوسي 

كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع اإلناء النسائي كاألضعف معطين إياهن 

 ات أيضاً معكم نعمة الحياة لكي ال تعاق صلواتكم.كرامة كالوارث

 3: 0بطرس األولى 

لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أوالدهن، متعقالت عفيفات 

 مالزمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي ال يجدف على كلمة الله.

 1و  4: 3تيطس 
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 الوداعة

 طوبى للودعاء. ألنهم يرثون األرض.

 1: 1تى م

بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب 

 فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه.

 4: 55أشعياء 

 يأكل الودعاء ويشبعون. يسبح الرب طالبوه. تحيا قلوبكم إلى األبد.

 31: 33مزمور 

 ألن الرب راض عن شعبه. يجمل الودعاء بالخالص.

 4: 542مزمور 

 يزداد البائسون فرحاً بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس اسرائيل.و

 52: 32أشعياء 

 الرب يرفع الودعاء ويضع األشرار إلى األرض.

 1: 543مزمور 

 يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.

 2: 31مزمور 

اضع. لعلكم اطلبوا الرب يا جميع بائسي األرض الذين فعلوا حكمه. اطلبوا البر اطلبوا التو

 تسترون في يوم سخط الرب.

 0: 3صفنيا 

بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير 

 الثمن.

 4: 0بطرس األولى 
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 أما الودعاء فيرثون األرض ويتلذذون في كثرة السالمة.

 55: 03مزمور 

 وجع يهيج السخط.الجواب اللين يصرف الغضب والكالم الم

 5: 51أمثال 
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 الرحمة

ولذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم ألن الرب إله حق. طوبى لجميع 

 منتظريه.

 58: 03أشعياء 

 ويعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك.

 1: 55أيوب 

 رب على خائفيه.كما يترأف األب على البنين يترأف ال

 50: 530مزمور 

 أما رحمة الرب فإلى الدهر واألبد على خائفيه وعدله على بني البنين.

 53: 530مزمور 

فقال أجيز كل جودتي قدامك. وأنادي باسم الرب قدامك. وأترأف على من أترأف وأرحم 

 من أرحم.

 52: 00خروج 

ي ضربتك وبرضواني وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك. ألني بغضب

 رحمتك.

 53: 13أشعياء 

 من أجل اسمي أبطئ غضبي ومن أجل فخري أمسك عنك حتى ال أقطعك.

 2: 48أشعياء 

 ألن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة. والرحمة تفتخر على الرحم.

 50: 3يعقوب 
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 المال

و. ألنه إنما ال تتعب لكي تصير غنياً. كف عن فطنتك، هل تطيّر عينيك نحوه وليس ه

 يصنع لنفسه أجنحة. كالنسر يطير نحو السماء.

 1و  4: 30أمثال 

 القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين.

 51: 03مزمور 

اسمعوا يا أخوتي األحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في اإليمان وورثة الملكوت 

 الذي وعد به الذين يحبونه.

 1: 3يعقوب 

 نة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح.حف

 1: 4جامعة 

من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين اآلن أقوم يقول الرب. اجعل في وسع الذي 

 ينفث فيه.

 1: 53مزمور 

 المستهزئ بالفقير يعيّر خالقه. الفرحان ببلية ال يتبرأ.

 1: 53أمثال 

 ي الباب.ال تسلب الفقير لكونه فقيراً وال تسحق المسكين ف

 33: 33أمثال 

أوص األغنياء في الدهر الحاضر أن ال يستكبروا وال يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى 

بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صالحاً وأن يكونوا 

 أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع، مدخرين

 ألنفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة األبدية.

 52 - 53: 1تيموثاوس األولى 



 

62 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

نوم المشتغل حلو إن أكل قليالً أو كثيراً ووفر الغني ال يريحه حتى ينام، يوجد شر خبيث 

رأيته تحت الشمس. ثروة مصونة لصاحبها لضرره، فهلكت تلك الثروة بأمر سيء ثم ولد 

 يده شيء.ابناً وما ب

 54 - 53: 1جامعة 

بل اذكر الرب إلهك إنه هو الذي يعطيك قوة الصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم به 

 آلبائك كما في هذا اليوم.

 58: 8تثنية 

 المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي، فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها.

 51و  51: 1أيوب 

 لمسكين إلى األبد. رجاء البائسين ال يخيب إلى الدهر.ألنه ال ينسى ا

 58: 2مزمور 

 من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق.

 38: 55أمثال 

 الرجل األمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى ال يبرأ.

 33: 38أمثال 

 حيث ال تدبير يسقط الشعب. أما الخالص فبكثرة المشيرين.

 4: 55أمثال 

يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة. ال تستطيع فضتهم وذهبهم انقاذهم في يوم 

 غضب الرب. ال يشبعون منهما أنفسهم وال يمألون جوفهم ألنهما صارا معثرة إثمهم.

 52: 3حزقيال 

 يوجد من يتغانى وال شيء عنده ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل.

 3: 50أمثال 
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 يشبع من الفضة ومن يحب الثروة ال يشبع من دخل. هذا أيضاً باطل.من يحب الفضة ال 

 53: 1جامعة 

 ظالم الفقير تكثيراً لما له ومعطي الغني إنما هو للعوز.

 51: 33أمثال 

 ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى وال يعلم أن الفقر يأتيه.

 33: 38أمثال 

 الغني والفقير يتالقيان. صانعهما كليهما الرب.

 3: 33مثال أ

 ينجي البائس في ذله ويفتح آذانهم في الضيق.

 51: 01أيوب 

 القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هّم.

 51: 51أمثال 

 الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطريق وهو غني.

 1: 38أمثال 

 طوبى للذي ينظر إلى المسكين. في يوم الشر ينجيه الرب.

 5: 45مزمور 
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 اعةالط

واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك األرض الجيدة 

 التي حلف الرب آلبائك.

 58: 1تثنية 

فاسمع يا اسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جداً كما كلمك الرب إله آبائك 

 في أرض تفيض لبناً وعسالً.

 58: 1تثنية 

األحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب إلهك العهد ومن أجل أنكم تسمعون هذه 

 واإلحسان اللذين أقسم آلبائك.

 53: 3تثنية 

 فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون.

 2: 32تثنية 

يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل األيام لكي يكون لهم 

 م خير إلى األبد.وألوالده

 32: 1تثنية 

 وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فّي فهذا افعلوا وإله السالم يكون معكم.

 2: 4فيلبي 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت 

 .تالسماوات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوا

 52 :1متى 

 إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم.

 55: 01أيوب 
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ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب 

 قصده.

 38: 8رومية 

 إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته.

 53: 51يوحنا 

 علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه.إن 

 53: 50يوحنا 

 ومهما سألنا ننال منه ألننا نحفظ وصاياه ونعمل األعمال المرضية أمامه.

 33: 0يوحنا األولى 

 ألن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون.

 50: 3رومية 

المي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية وال يأتي إلى الحق الحق أقول لكم إن من يسمع ك

 دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.

 34: 1يوحنا 

 ألن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

 13: 53متى 

 والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى األبد.

 53: 3يوحنا األولى 

يس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي ل

 في السماوات.

 35: 3متى 

 طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين.
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 0: 531مزمور 

 وإذ كّمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خالص أبدي.

 2: 1عبرانيين 

 مي فلن يرى الموت إلى األبد.الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كال

 15: 8يوحنا 
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 الصبر

فتأنوا أيها األخوة إلى مجيء الرب. هوذا الفالح ينتظر ثمر األرض الثمين متأنياً عليه حتى 

 ينال المطر المبكر والمتأخر، فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم ألن مجيء الرب قد اقترب.

 8و  3: 1يعقوب 

فتصبرون. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون  ألنه أي مجد هو إن كنتم مخطئين

 فهذا فضل عند الله.

 33: 3بطرس األولى 

 فال نفشل في عمل الخير ألننا سنحصد في وقته إن كنا ال نكل.

 2: 1غالطية 

 لنتمسك بإقرار الرجاء راسخاً ألن الذي وعد هو أمين.

 30: 53عبرانيين 

 لص.ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخ

 50: 34متى 

 لكي ال تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين باإليمان واألناة يرثون المواعيد.

 53: 1عبرانيين 

 ألنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد.

 01: 53عبرانيين 

انكم احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيم

ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في 

 شيء.

 4 - 3: 5يعقوب 
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وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبراً، والصبر 

 تزكية والتزكية رجاء.

 4و  0: 1رومية 

 



 

69 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 السالم

 يد قال الرب وسأشفيه.خالقا ثمر الشفتين. سالم سالم للبع

 52: 13أشعياء 

 وليملك في قلوبكم سالم الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد. وكونوا شاكرين.

 51: 0كولوسي 

 إني أسمع ما يتكلم به الله الرب. ألنه يتكلم بالسالم لشعبه وألتقيائه فال يرجعن إلى الحماقة.

 8: 81مزمور 

 وبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قل

 3: 4فليبي 

 ويكون صنع العدل سالماً وعمل العدل سكوناً وطمأنينة إلى األبد.

 53: 03أشعياء 

 فقال للمرأة إيمانك قد خلصك. اذهبي بسالم.

 13: 3لوقا 

 الحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب إلنسان السالمة.

 03: 03مزمور 

 السالم دائماً من كل وجه. الرب مع جميعكم. ورب السالم نفسه يعطيكم

 51: 0تسالونيكي الثانية 

سالماً أترك لكم. سالمي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ال تضطرب قلوبكم 

 وال ترهب.

 33: 54يوحنا 
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 الرضى

 حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد.

 03: 54أمثال 

 القلب فوليمة دائمة. كل أيام الحزين شقية أما طيب

 51: 51أمثال 

 القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنسحقة تجفف العظم.

 33: 53أمثال 

ال يحسدن قلبك الخاطئين بل كن في مخافة الرب اليوم كله. ألنه ال بد من ثواب ورجاؤك 

 ال يخيب.

 58 - 53: 30أمثال 

عندكم، ألنه قال: "ال أهملك وال  لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما

 أتركك".

 1: 50عبرانيين 

 وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.

 1: 1تيموثاوس األولى 
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 الصالة

اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم، ألن كل من يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد. 

 ومن يقرع يفتح له.

 8و  3: 3متى 

 صالة مؤمنين تنالونه.وكل ما تطلبونه في ال

 33: 35متى 

ألن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم. ال تبكي بكاء. يتراءف عليك عند صوت 

 صراخك. حينما يسمع يستجيب لك.

 52: 03أشعياء 

وهذه هي الثقة التي لنا عنده إنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه 

 ن لنا الطلبات التي طلبناها منه.مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أ

 51و  54: 1يوحنا األولى 

 فتدعونني وتذهبون وتصلون إلّي فأسمع لكم.

 53: 32أرميا 

 ويكون أني قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع.

 34: 11أشعياء 

آلب باسمي وفي ذلك اليوم ال تسألونني شيئاً. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من ا

 يعطيكم، إلى اآلن لم تطلبوا شيئاً باسمي. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامالً.

 34و  30: 51يوحنا 

اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت وصلوا بعضكم ألجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر 

 كثيراً في فعلها.

 51: 1يعقوب 
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 تصلي له فيستمع لك ونذورك توفيها.

 33: 33أيوب 

 ا سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن، إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله.ومهم

 54و  50: 54يوحنا 

 إن ثبتم فّي وثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.

 3: 51يوحنا 

وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصّل إلى أبيك الذي في الخفاء. 

 ي الخفاء يجازيك عالنية.فأبوك الذي يرى ف

 1: 1متى 

 وأدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.

 51: 13مزمور 

حينئذ تدعو فيجيب الرب. تستغيث فيقول هاأنذا. إن نزعت من وسطك النير واإليماء 

 باإلصبع وكالم اإلثم.

 2: 18أشعياء 

 الرب بعيد عن األشرار ويسمع صالة الصديقين.

 32: 51أمثال 

 جيب له. معه أنا في الضيق. أنقذه وأمجده.يدعوني فأست

 51: 25مزمور 

 يا سامع الصالة إليك يأتي كل بشر.

 3: 11مزمور 

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في 

 السماوات يهب خيرات للذين يسألونه.
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 55: 3متى 

 دهم أنقذهم.أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائ

 53: 11مزمور 

 الرب قريب لكل الذين يدعونه بالحق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم.

 52و  58: 541مزمور 

وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي 

 وأنا أجيبه. أقول: هو شعبي وهو يقول: الرب إلهي.

 2: 50زكريا 

 تتشبهوا بهم. ألن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.فال 

 8: 1متى 

 ومهما سألنا ننال منه ألننا نحفظ وصاياه ونعمل األعمال المرضية أمامه.

 33: 0يوحنا األولى 

 ادعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها.

 0: 00أرميا 

 وا أن تنالوه فيكون لكم.لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمن

 34: 55مرقس 
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 الكبرياء

 قبل كسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح.

 58: 51أمثال 

 ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم.

 35: 1أشعياء 

 أرأيت رجالً حكيماً في عيني نفسه. الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به.

 53: 31أمثال 

 تعظم وذلله ودس الشرار في مكانهم.انظر إلى كل م

 53: 43أيوب 

 طموح العينين وانتفاخ القلب نور األشرار خطية.

 4: 35أمثال 

 انتهرت المتكبرين المالعين الضالين عن وصاياك.

 35: 552مزمور 

فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس. ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند 

 جس قدام الله.الناس هو ر

 51: 51لوقا 

 مخافة الرب بغض الشر. الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم األكاذيب أبغضت.

 50: 8أمثال 

 ليمدحك الغريب ال فمك. األجنبي ال شفتاك.

 3: 33أمثال 
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كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض. والمجد الذي من اإلله الواحد 

 لستم تطلبونه.

 44: 1وحنا ي

فجلس ونادى اإلثني عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أوالً فيكون آخر الكل وخادماً 

 للكل.

 01: 2مرقس 
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 الحماية اإللهية

 اسم الرب برج حصين. يركض إليه الصّديق ويتمنع.

 53: 58أمثال 

 تضحك على الخراب والمحل وال تخشى وحوش األرض.

 33: 1أيوب 

رجاء. تتجسس حولك وتضطجع آمنا، وتربض وليس من يزعج وتطمئن ألنه يوجد 

 ويتضرع إلى وجهك كثيرون.

 52و  58: 55أيوب 

أنت يا رب تحفظهم. تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر، األشرار يتمشون من كل ناحية عند 

 ارتفاع األرزال بين الناس.

 8و  3: 535مزمور 

 إذا اضطجعت فال تخاف بل تضطجع ويلذ نومك.

 34: 0ال أمث

 فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير.

 50: 0بطرس األولى 

 ولبنيامين قال حبيب الرب يسكن لديه آمنا. يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن.

 53: 00تثنية 

 ال يخشى من خبر سوء. قلبه ثابت متكالً على الرب.

 3: 553مزمور 

يالقيك شر وال تدنو ضربة من  ألنك قلت أنت يا رب ملجإي. جعلت العلي مسكنك، ال

 خيمتك.

 53و  2: 25مزمور 
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واآلن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل. ال تخف ألني فديتك. دعوتك 

باسمك. أنت لي، إذا اجتزت في المياه فأنا معك وفي النهار فال تغمرك. إذا مشيت في النار 

 فال تلدع واللهيب ال يحرقك.

 3و  5: 40أشعياء 

 فال يكونون بعد غنيمة لألمم وال يأكلهم وحش األرض بل يسكنون آمنين وال مخيف.

 38: 04حزقيال 

 أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر.

 00: 5أمثال 

 الرب نوري وخالصي ممن أخاف.الرب حصن حياتي ممن أرتعب.

 5: 33مزمور 

 ب منفرداً في طمأنينة تسكنني.بسالمة اضطجع بل أيضاً أنام. ألنك أنت يا ر

 8: 4مزمور 
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 التوبة

 ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا باإلنجيل.

 51: 5مرقس 

 فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا.

 53: 1مرقس 

 قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح.

 58: 04مزمور 

 جبر كسرهم.يشفي المنكسري القلوب وي

 0: 543مزمور 

إن أبعدت اإلثم الذي في يدك وال يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بال عيب 

 وتكون ثابتاً وال تخاف.

 51و  54: 55أيوب 

فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وعمل حقاً وعدالً فحياة 

 ال تذكر عليه. في بره الذي عمل يحيا.يحيا. ال يموت، كل معاصيه التي فعلها 

 33و  35: 58حزقيال 

فاذهبوا وتعلموا ما هو. إني أريد رحمة ال ذبيحة. ألني لم آت ألدعو أبراراً يا خطاة إلى 

 التوبة.

 50: 2متى 
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 البر

ألن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجداً. ال يمنع خيراً عن السالكين 

 بالكمال.

 55: 84مزمور 

 األشبال احتاجت وجاعت وأما طالبو الرب فال يعوزهم شيء من الخير.

 53: 04مزمور 

 خوف الشرير هو يأتيه وشهوة الصديقين تمنح.

 53: 34أمثال 

 الشر يتبع الخاطئين والصديقون يجازون خيراً.

 35: 50أمثال 

 الصالح ينال رضى من قبل الرب أما رجل المكايد فيحكم عليه.

 3: 53أمثال 

 لكن اطلبوا أوالً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.

 00: 1متى 

 من يتكل على غناه يسقط. أما الصديقون فيزهون كالورق.

 38: 55أمثال 

 ويقول اإلنسان إن للصديق ثمراً. إنه يوجد إله قاض في األرض.

 55: 18مزمور 

 ألنك أنت تبارك الصديق يا رب. كأنه بترس تحيطه بالرضا.

 53: 1 مزمور

 للرب الخالص. على شعبك بركتك. ساله.
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 8: 0مزمور 

أبولس أم أبلوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم األشياء الحاضرة أم المستقبلة كل 

 شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله.

 30و  33: 0كورنثوس األولى 

 يهبنا أيضاً معه كل شيء.الذي لم يشفق على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعين كيف ال 

 03: 8رومية 

 قولوا للصديق خير. ألنهم يأكلون ثمر أفعالهم.

 53: 0أشعياء 

 إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي واسكن في بيت الرب إلى مدى األيام.

 1: 30مزمور 
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 الخالص

أن يرى أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر 

ملكوت الله، قال له نيقوديموس كيف يمكن اإلنسان أن يولد وهو شيخ. ألعله يقدر أن يدخل 

بطن أمه ثانية ويولد، أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من الماء 

والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو 

 عجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق.روح، ال تت

 3 - 0: 0يوحنا 

إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار 

 جديداً.

 53: 1كورنثوس الثانية 

 ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر الله فيه

 35: 1كورنثوس الثانية 

 إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا. وأنتم

 5: 3أفسس 

ألن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة 

 الحق يقبلون.

 4و  0: 3تيموثاوس األولى 

يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي ال تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح 

 كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً.البار، وهو 

 3و  5: 3يوحنا األولى 

 

صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، ألننا لهذا نتعب ونعير ألننا قد القينا رجاءنا على الله 

 الحي الذي هو مخلص جميع الناس وال سيما المؤمنين.
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 53و  2: 4تيموثاوس األولى 

خطية هكذا أيضاً الهبة. ألنه إن كان بخطية الواحد مات الكثيرون فباألولى ولكن ليس كال

 كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التي باإلنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين.

 51: 1رومية 

ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، ال بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى 

بغسل الميالد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع رحمته خلصنا 

 المسيح مخلصنا.

 1 - 4: 0تيطس 

وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد الله أي المؤمنون باسمه، الذين 

 ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من الله.

 50و  53: 5يوحنا 
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 البحث عن الله

فخرج للقاء آسا وقال له. اسمعوا لي يا آسا وجميع يهوذا وبنيامين. الرب معكم ما كنتم معه 

 وإن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم.

 3: 51أخبار األيام الثانية 

ازرعوا ألنفسكم بالبر. احصدوا بحسب الصالح احرثوا ألنفسكم حرثاً فإنه وقت لطلب 

 أتي ويعلمكم البر.الرب حتى ي

 53: 53هوشع 

ولكن بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه ألنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه 

 يجازي الذين يطلبونه.

 1: 55عبرانيين 

 لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً.

 33: 53أعمال الرسل 

 ن يترجونه للنفس التي تطلبه.طيب هو الرب للذي

 31: 0مراثي أرميا 

 ألنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل اطلبوني فتحيوا.

 4: 1عاموس 

 ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك.

 32: 4تثنية 

ألننا  ألني خجلت من أن أطلب من الملك جيشاً وفرساناً لينجدونا على العدو في الطريق

 كلمنا الملك قائلين إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير. وصولته وغضبه على كل من يتركه.

 33: 8عزرا 
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وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة ألن الرب يفحص 

جميع القلوب ويفهم كل تصورات األفكار. فإذا طلبته يوجد منك وإذا تركته يرفضك إلى 

 بد.األ

 2: 38أخبار األيام األولى 

فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت زكياً مستقيماً فإنه اآلن يتنبه 

 لك ويسلم مسكن برك.

 1و  1: 8أيوب 

 ويتكل عليك العارفون اسمك. ألنك لم تترك طالبيك يا رب.

 53: 2مزمور 

 وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم.

 50: 32ميا أر
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 إنكار الذات

حينئذ قال يسوع لتالميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، 

فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها، ألنه ماذا ينتفع 

 .اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. أو ماذا يعطي اإلنسان فداء عن نفسه

 31 - 34: 51متى 

فإذاً أيها األخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، ألنه إن عشتم حسب الجسد 

 فستموتون. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون.

 50و  53: 8رومية 

 ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات.

 34: 1غالطية 

نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ألنه قد ظهرت 

 العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر.

 53و  55: 3تيطس 

وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك األيمن فحّول له اآلخر أيضاً، 

ك له الرداء أيضاً، ومن سخرك ميالً واحداً فاذهب ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأتر

 معه اثنين.

 45 - 02: 1متى 

فقال لهم الحق أقول لكم أن ليس أحداً ترك بيتاً أو والدين أو أخوة أو امرأة أو أوالداً من 

 أجل ملكوت الله، إال ويأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفي الدهر اآلتي الحياة األبدية.

 03و  32: 58لوقا 
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 البر الذاتي

إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت، قلت أنا بريء بال ذنب. زكي أنا وال إثم 

 لي.

 2و  8: 00أيوب 

 أتحسب هذا حقاً. قلت أنا أبر من الله.

 3: 01أيوب 

 ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم.

 35: 1أشعياء 

 ر ال ينظر إليه.ولكن الله ال يسمع كذباً والقدي

 50: 01أيوب 

 أرأيت رجالً حكيماً في عيني نفسه. الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به.

 53: 31أمثال 

 ألنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه.

 0: 1غالطية 

 وأما من افتخر فليفتخر بالرب، ألنه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب.

 58و  53: 53س الثانية كورنثو

قال لهم يسوع لو كنتم عمياناً لما كانت لكم خطية. ولكن اآلن تقولون أننا نبصر فخطيتكم 

 باقية.

 45: 2يوحنا 

 وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا.

 1: 14أشعياء 
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لرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك المنتفخ النفس يهيج الخصام والمتكل على ا

 بحكمة هو ينجو.

 31و  31: 38أمثال 

فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس. ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند 

 الناس هو رجس قدام الله.

 51: 51لوقا 

 ليمدحك الغريب ال فمك. األجنبي ال شفتاك.

 3: 33أمثال 
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 ل والعارالخج

 ألن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.

 55: 53رومية 

 حينئذ ال أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك.

 552: 1مزمور 

 والرجاء ال يخزي ألن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا.

 1: 1رومية 

م بمن آمنت وموقن أنه لهذا السبب احتمل هذه األمور أيضاً لكنني لست أخجل ألنني عال

 قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.

 53: 5تيموثاوس الثانية 

كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به ال 

 يخزى.

 00: 2رومية 

 اجتهد أنا تقيم نفسك لله مزكى عامالً ال يخزى مفصالً كلمة الحق باالستقامة.

 51: 3ة تيموثاوس الثاني

 ليكن قلبي كامالً في فرائضك لكيال أخزى.

 552: 83مزمور 

 ولكن إن كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل.

 51: 4بطرس األولى 
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 القيود

فإنه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت. وأنا أخاصم مخاصمك 

 واخلص أوالدك.

 31: 42أشعياء 

 قد بددك إلى أقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك.إن يكن 

 4: 03تثنية 

 ألن الرب سامع للمساكين وال يحتقر أسراه.

 00: 12مزمور 

 أخرجهم من الظلمة وظالل الموت وقّطع قيودهم.

 54: 533مزمور 

 المجري حكماً للمظلومين المعطي خبزاً للجياع. الرب يطلق األسرى.

 3: 541ر مزمو

 

الله مسكن المتوحدين في بيت. مخرج األسرى إلى فالح. إنما المتمردون يسكنون 

 الرمضاء.

 1: 18مزمور 
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 التحرر من الخطية

وأرش عليكم ماًء طاهراً فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم، وأعطيكم 

 لحمكم وأعطيكم قلب لحم. قلباً جديداً واجعل روحاً جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من

 31و  31: 01حزقيال 

 له يشهد جميع األنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.

 40: 53أعمال الرسل 

عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد أيضاً 

 للخطية، ألن الذي مات قد تبرأ من الخطية.

 3و  1 :1رومية 

إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار 

 جديداً.

 53: 1كورنثوس الثانية 

فماذا نقول. أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة، حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف 

 نعيش بعد فيها.

 3و  5: 1رومية 

 فسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا.كذلك أنتم أيضاً احسبوا أن

 55: 1رومية 

 فإن الخطية لن تسودكم ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.

 54: 1رومية 
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 النجاح

 في بيت الصديق كنز عظيم وفي دخل األشرار كدر.

 1: 51أمثال 

 ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة.

 4: 33ل أمثا

فيزيدك الرب إلهك خيراً في كل عمل يدك في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك. 

 ألن الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح آلبائك.

 2: 03تثنية 

ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع األرض به وخبز غلة األرض فيكون دسماً وسميناً 

 وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع.

 30: 03اء أشعي

ويزيدك الرب خيراً في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على األرض التي حلف 

الرب آلبائك أن يعطيك، يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه 

وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمماً كثيرة وأنت ال تقترض، ويجعلك الرب رأساً ال ذنباً 

ع فقط وال تكون في االنحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا وتكون في االرتفا

 أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل.

 50 - 55: 38تثنية 

أيضاً كل إنسان أعطاه الله غنى وماالً وسلّطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح 

 بتعبه فهذا هو عطية الله.

 52: 1جامعة 

 ويرى خيراً من كل تعبه فهو عطية الله.وأيضاً أن يأكل كل إنسان ويشرب 

 50: 0جامعة 

 وتجزم أمراً فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نور.
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 38: 33أيوب 

عندي الغنى والكرامة. قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن اإلبريز وغلتي خير 

 من الفضة المختارة.

 52و  58: 8أمثال 

 رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى األبد.

 0: 553ور مزم

 وأعطي لبهائمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع.

 51: 55تثنية 

وألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصا األودية، يكون القدير تبرك وفضة أتعاب 

 لك.

 31و  34: 33أيوب 

 ألنك تأكل تعب يديك. طوباك وخير لك.

 3: 538مزمور 

اً ويأكلون أثمارها، ال يبنون وآخر يسكن وال ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها ويغرسون كروم

يغرسون وآخر يأكل. ألنه كأيام شجرة أيام شعبي ويستعمل مختاري عمل أيديهم، ال يتعبون 

 باطالً وال يلدون للرعب ألنهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم.

 30 - 35: 11أشعياء 

ي أوانه. وورقها ال يذبل. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. التي تعطي ثمرها ف

 وكل ما يصنعه ينجح.

 0: 5مزمور 

وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك، ومباركة تكون 

ثمرة بطنك وثمرة بطنك أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وأناث. مباركة تكون سلتك 

 ومعجنك، مباركاً تكون في دخولك ومباركاً تكون في خروجك.

 1 - 3: 38ثنية ت
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 الثقة

الله لنا ملجأ وقوة. عوناً في الضيقات وجد شديداً، لذلك ال نخشى ولو تزحزحت األرض 

 ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار.

 3و  5: 41مزمور 

ألن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجداً. ال يمنع خيراً عن السالكين 

 ن المتكل عليك.بالكمال، يا رب الجنود طوبى لإلنسا

 53و  55: 84مزمور 

اتكل على الرب وأفعل الخير. اسكن األرض وارع األمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل 

 قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري.

 1 - 0: 03مزمور 

 توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقّوم سبلك.

 1و  1: 0أمثال 

 ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم قد سّر أن يعطيكم الملكوت.

 03: 53لوقا 

فال تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها األمم. ألن 

 أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها.

 03 - 05: 1متى 

 كم.ملقين كل همكم عليه ألنه هو يعتني ب

 3: 1بطرس األولى 

 طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب.

 4: 43مزمور 

 المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي ال يتزعزع بل يسكن إلى الدهر.

 5: 531مزمور 
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 الحكمة

بسخاء وال يعير  وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع

 فسيعطى له.

 1: 5يعقوب 

وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من 

 طرقه ونسلك في سبله ألنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب.

 0: 3أشعياء 

 أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. أنصحك. عيني عليك.

 8: 03مزمور 

ألنه يؤتى اإلنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحاً. أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع 

 والتكويم ليعطي للصالح قدام الله. هذا أيضاً باطل وقبض الريح.

 31: 3جامعة 

 أبارك الرب الذي نصحني. وأيضاً بالليل تنذرني كليتاي.

 3: 51مزمور 

ألن الرب يعطي حكمة. من فمه المعرفة والفهم،  فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله،

 يذخر معونة للمستقيمين. هو مجن للسالكين بالكمال.

 3 - 1: 3أمثال 

ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع 

 المسيح. هذا هو اإلله الحق والحياة األبدية.

 33: 1يوحنا األولى 

لذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا إلنارة معرفة مجد الله ألن الله ا

 في وجه يسوع المسيح.

 1: 4كورنثوس الثانية 
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 الناس األشرار ال يفهمون الحق وطالبو الرب يفهمون كل شيء.

 1: 38أمثال 

 ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة.

 1: 15مزمور 
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 كالم الله

ألني لست أستحي بإنجيل المسيح ألنه قوة الله للخالص لكل من يؤمن لليهودي أوالً ثم 

 لليوناني.

 51: 5رومية 

طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها ألن الوقت 

 قريب.

 0: 5رؤيا يوحنا 

بهتم إليها كما إلى سراج منير في وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انت

 موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم.

 52: 5بطرس الثانية 

ألن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس 

 والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته.

 53: 4عبرانيين 

 ينير يعقل الجهال.فتح كالمك 

 503: 552مزمور 

 ألن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات األدب طريق الحياة.

 30: 1أمثال 

 سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي.

 531: 552مزمور 

 فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. وهي التي تشهد لي.

 02: 1يوحنا 
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مقدسة القادرة أن تحكمك للخالص باإليمان الذي في وإنك منذ الطفولة تعرف الكتب ال

المسيح يسوع، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب 

 الذي في البر.

 51و  51: 0تيموثاوس الثانية 

 إذا اإليمان بالخبر والخبر بكلمة الله.

 53: 53رومية 

 العقلي العديم الغش لكي تنموا به.وكأطفال مولودين اآلن اشتهوا اللبن 

 3: 3بطرس األولى 

لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص 

نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم، ألنه إن كان أحد 

جه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته سامعاً للكلمة وليس عامالً فذاك يشبه رجالً ناظراً و

ومضى وللوقت نسي ما هو، ولكن من اّطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت 

 وصار ليس سامعاً ناسياً بل عامالً بالكلمة فهذا يكون مغبوطاً في عمله.

 31 - 35: 5يعقوب 

كن عصائب بين فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها عالمة على أيديكم ولت

 عيونكم.

 58: 55تثنية 

ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. بل تلهج فيه نهاراً وليالً لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما 

 هو مكتوب فيه. ألنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح.

 8: 5يشوع 

 مولودين ثانية ال من زرع يفنى بل مما ال يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى األبد.

 30: 5بطرس األولى 

واآلن استودعكم يا أخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع 
 المقدسين.

 03: 33أعمال الرسل 
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 الخطايا الجنسية

األطعمة للجوف والجوف لألطعمة والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب 

 والرب للجسد.

 50: 1كورنثوس األولى 

اهربوا من الزنى. كل خطية يفعلها اإلنسان هي خارجة عن الجسد. لكن الذي يزني يخطئ 

إلى جسده، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله 

وأنكم لستم ألنفسكم، ألنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي 

 هي لله.

 33 - 58: 1كورنثوس األولى 

 وأما من جهة األمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن ال يمس امرأة.

 5: 3كورنثوس األولى 

ولكن أقول لغير المتزوجين ولألرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا 

 أنفسهم فليتزوجوا. ألن التزوج أصلح من التحرق.

 2و  8: 3كورنثوس األولى 

وأما من أقام راسخاً في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على 

 هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسناً يفعل.

 03: 3كورنثوس األولى 

لم تصبكم تجربة إال بشرية. ولكن الله أمين الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل 

 ذ لتستطيعوا أن تحتملوا.سيجعل مع التجربة أيضاً المنف

 50: 53كورنثوس األولى 

هؤالء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء ألنهم أطهار. هؤالء هم الذين يتبعون الخروف حيثما 

 ذهب. هؤالء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف.

 4: 54رؤيا يوحنا 
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 ألن هذه هي إرادة الله قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنى.

 0: 4يكي األولى تسالون

ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزناة فسيدينهم 

 الله.

 4: 50عبرانيين 

ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح واجعلها أعضاء 

 زانية. حاشا.

 51: 1كورنثوس األولى 

 فوق الآللئ.امرأة فاضلة من يجدها ألن ثمنها ي

 53: 05أمثال 

 يعلم الرب أن ينقذ األتقياء من التجربة ويحفظ األثمة إلى يوم الدين معاقبين.

 2: 3بطرس الثانية 

طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. ألنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب 

 للذين يحبونه.

 53: 5يعقوب 

 أن يعين المجربين. ألنه في ما هو قد تألم مجرباً يقدر

 58: 3عبرانيين 

ألن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بال 

 خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه.

 51و  51: 4عبرانيين 
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 الذنب

 لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.إن اعترافنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر 

 2: 5يوحنا األولى 

ليترك الشرير طريقه ورجل اإلثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا ألنه يكثر 

 الغفران.

 3: 11أشعياء 

ألنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه 

 ن ورحيم وال يحّول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه.األرض ألن الرب إلهكم حنّا

 2: 03أخبار األيام الثاني 

 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.

 53: 530مزمور 

 ألنه إن المتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء.

 33: 0يوحنا األولى 

 ما بعد. ألني أكون صفوحاً عن آثامهم وال أذكر خطاياهم وتعدياتهم في

 53: 8عبرانيين 

إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار 

 جديداً.

 53: 1كورنثوس الثانية 

وال يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب ألنهم كلهم 

ي أصفح عن إثمهم وال أذكر خطيتهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. ألن

 بعد.

 04: 05ارميا 
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وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلّي واغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلّي والتي 

 عصوا بها علّي.

 53: 3يوحنا األولى 

ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح 

 من كل خطية. ابنه يطهرنا

 3: 5يوحنا األولى 
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 من إصدارات مكتبة المنار

 

 الكتـــــــــــاب 

 هل حقاً تكلم الله )طبعة ثانية(   1

 جوني   2

 انهض وحارب )نفذ(   3

 لكي أربح )طبعة ثانية(   4

 العالقة الحميمية مع الله )نفذ(   5

 رحلة في دروب الحياة   6

 نية(أعماق نفسي )طبعة ثا   7

 ترس الصالة )نفذ(   8

 لمسة رحمة لعالم جريح )نفذ(   9

 (1نسل إبراهيم )ج    11

 (2نسل إبراهيم )ج    11

 الحرب الروحية   12

 مع المسيح فوق اآلالم   13

 روعة الحياة باإليمان   14

 يشفي نفسي   15

 القيادة   16

 العهود السبعة   17
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 ةكيف تنتصر على الخطي   18

 المحبة حينما تبدو مستحيلة   19

 أين أجد الوقت   21

 اكتشاف المصير   21

 العالقات الصحيحة   22

 سر القط الضاحك )أطفال(   23

 المسيح يحررك )كتيب(   24

 أسرار النجاح الروحي   25

 مصر المباركة   26

 بالحقيقة أحرار   27

 أسس خدمة الشفاء   28

 حنان اآلب   29

 رؤية المدينة بعيني الله   31

 دعوة إلى حياة الطهر والنقاوة   31

 لغات المحبة الخمس عند األطفال   32

 بيلي جراهام   33

 أخرج من مخبأك   34

 أي تعليم الرسل -الديداخي    35

 1الكنائس الشرقية وأوطانها ج   36

 حقائق وأساسيات اإليمان المسيحي   37
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 الرسوليالتقليد    38

 3الكنائس الشرقية القديمة ج    39

 سر البغبغاء الثرثار   41

 المسيحيون األوائل   41

 قصة ميالد المسيح   42

 االنطالقة   43

األساس الكتابي للتربية في مرحلة الطفولة    44

 المبكرة

 الكتيب األول: دليل المعلم

 الكتيب الثاني: معرفة الله أبينا   45

 لكتيب الثالث: معرفة يسوع، الله معناا   46

الكتيب الرابع:معرفة يسوع بواسطة الروح    47

 القدس

 5الكتيب الخامس: التأديب الذي في البر )   48

 بوستر( 7شريط كاسيت + 3كتب + 

 نحو زواج أفضل   49

 المرشد إلى مجموعات الشركة الروحية   51

 إرشاد الصغار إلى الله   51

 ادة بناء الحياةإع   52

 أشتاق إلى الله   53

 البحث عن السالم   54
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 أسرار وعجائب في إنجيل القديس مرقس   55

 غيّر عالمك بالصالة   56

 غريب عن المألوف   57

وليم  -مناضل في سبيل الحرية    58

 ولبرفورس

 أبطال المسيحية في الماضي والحاضر   59

 في قلب الصين -هدسون تايلور 

 أبطال المسيحية في الماضي والحاضر   61

 الوصي على أيتام بريستول -جورج موللر 

 أبطال المسيحية في الماضي والحاضر   61

 مختبرة الصفح والغفران -كوري تن بووم 

 أبطال المسيحية في الماضي والحاضر   62

ً  -وليم كاري   ذهبت طائعا

 ارع قلب طفلك   63

 آباء وأبناء   64

 الخروج من دائرة الراحة   65

 عمل" -رؤية  -"نعمة 

 تأمالت-عالمات على الطريق  66
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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  عربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعةال

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

ة للكرزة باإلنجيلأسرة الخدمة العربي  

 


