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 تفاح من ذهب

 2الجزء 

 
 بقلم القس
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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

 

 األبدية

 الله

 اإليمان

 األمانة

 اإلنجيل

 البساطة

 بيت الله

 التوبة

 الجمال

 المجيء الثاني

 المحبة

والموت الحياة  

 خدام الرب

 االختطاف

 الخطية

 الخالص والغفران

 الخوف

 الدموع

 الروح القدس

 الزواج

 السير مع الله

 الشهادة
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 الشيطان

 الصالة

 الصليب

 العثرات

 الفتور

 القداسة

 القلب

 كلمة الله

 الكنيسة

 النعمة

 يسوع

 متفرقات
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 األبدية

 ديدةيسوع وحده يمنحك حياة ج

 مجيدة

 فريدة

 رشيدة

 سديدة

 رغيدة

 عتيدة

 مديدة

*     *     * 

 الحديث عن السماء هو حديث عن الرجاء،

 وكالهما مصدر فرح وراحة وعزاء

*     *     * 

 لي اشتهاء أن أنطلق من عالم الدموع

 ألكون مع يسوع... بال رجوع

*     *     * 

 "اكنـزوا لكم كنوزاً في السماء" حيث

 سوس وال لصوص وال بعض القسوس.ال يصل 

 اإلنسان هو إما كالحنطة أو كالزوان:

 الحنطة لالختزان والزوان للنيران.

*     *     * 
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 السماء هي مكان الضياء

 والبهاء

 والنقاء

 والبقاء

 والهناء

 والعزاء

 والجزاء

*     *     * 

 استعد للقاء إلهك: فاللقاء مؤّكد

 والعمر مهّدد

 والحساب مشّدد

 لطريق ممّهدوا

*     *     * 

 هل أنت يمينّي أم يسارّي؟ أعني: هل

 ستكون عن يمين المسيح أم عن يساره؟

 في األبدية يقف المؤمن عن اليمين

 ومستقبله أمين

 أما الخاطئ فعن اليسار.. ومصيره النار

*     *     * 

 متى أصدر الله ُحْكَمهُ فال استئناف

 وال تمييز.
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 الله

ً من يُعِط ما لق  يصر لقيصر يفعل حسنا

 ومن يعِط ما لله لله يفعل أحسن

*     *     * 

 إلهنا هو إله الـ "إلى هنا"

 وإله الـ "ِمْن هنا"

*     *     * 

 ما أعظم قدرة الله!

 فهي تجّدد األثيم

 وتلهم الحكيم

 وتشفي السقيم

 وتحيي الرميم

*     *     * 

 هذه السبعة يحبها الله

 النور

 النقاء

 النموّ 

 النظام

 النشاط

 الناس

 النظر إلى أعمال يديه
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 اإليمان

 اإليمان لفظة مؤلفة من خمسة أحرف:

قُ  -أ  أُصّدِ

 يسوع -ي

 منْ  -م

 أعماقِ  -ا

 نفسي -ن

 ال من أعماق رأسي

*     *     * 

 اإليمان هو االئتمان: أن نأتمن الله

 على حياتنا حاضراً ومستقبالً 

*     *     * 

 هل أنت مؤمن مريمّي؟

 ِمْرثوّي؟أم 

*     *     * 

 قال الرسول يوحنا: "الغلبة التي نغلب بها العالم إيماننا" فهل أنت غالب أم مغلوب؟

*     *     * 

 رياضة األبدان نفعها قليل،

 أما تقوى اإليمان فنفعها جزيل.

*     *     * 

 حياة اإليمان هي حياة استقرار وانتظــار
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 واستمــرار

 وائتمــان

 . كالنارواستِعار.

*     *     * 

 المؤمن الصادق هو من فتح لبَّهُ 

 وقلبه وجيبَهُ للرب ولألخوة!

*     *     * 

 كن مؤمناً ساهراً 

 طاهراً 

 قاهراً 

 قال يسوع: "أنتم نوُر العالم"

 وليس "أنتم َنَوُر العالم"

*     *     * 

 "اإليمان هو الثقة". فمن ال يؤمن

 يقول لله: أنا ال أثق بك.
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 األمانة

 األمانة عظيمة بمصادرها

 بمظاهرها

 بمصائرها

*     *     * 

 المؤمن األمين كنـز ثمين!

*     *     * 

 شتان ما بين األمانة والخيانة!

 فالفرق بينهما كالفرق بين الرب

 يسوع ويهوذا االسخريوطي.

*     *     * 

 خير من تأتمنه على حياتك هو يسوع

*     *     * 

 سول بولس: "الله أمين"قال الر

 قلت: "نعم. آمين".
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 اإلنجيل

 الحّل الوحيد لكل جيل هو ... اإلنجيل

*     *     * 

 عندما نكرز باإلنجيل فالرب يُخدم

 والشيطان يُهزم

 والخاطئ يُرحم

 والمؤمن يُضرم

 والعنصرية تُهدم

 والزيف يُعلم

 والكتاب يُفهم

*     *     * 

 هو:واجبنا إزاء اإلنجيل 

 االستماع

 واالقتناع

 واالنصياع

 واالتباع

 واالندفاع

*     *     * 

 لإلنجيل جانبان: جانب يعلن بر الله

 وجانب يعلن غضب الله

 (11 -11: 1)رو
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 البساطة

 البساطة من دون حكمة هي:

 سذاجة وغباء

 والحكمة من دون بساطة هي:

 خبث ودهاء

 ولهذا قََرَن يسوع االثنين معاً فقال:

 بسطاء...كونوا 

 حكماء.... )وحكماء...

 (11 -11)مت 

*     *     * 

 ً  ليكن قلبك بسيطا

 ً  ووجهك بسيطا

 ً  وقولك بسيطا

 ً  ولباسك بسيطا

 وعينك بسيطة

 ويدك بسيطة

 (22: 1)مت

 االتصال بالمؤمن البسيط

 ال يحتاج إلى وسيط!

*     *     * 

 (11: 11كن حمامة... وال تكن حيّة )مت
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 الله بيت

 ب إلى بيت الله؟لماذا نذه

 أألسباب إنسانية!؟

 أم ألسباب أنانية!؟

 أم ألسباب روتينية!؟

 أم ألسباب روحانية!؟

 (3)أع

*     *     * 

 باب بيت الله "جميل" ألنه المدخل إلى مكان

 الدعاء

 واللقاء

 والعطاء

 والشفاء

 (3والنداء )أع
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 التوبة

 !التوبة المخلصة هي تلك المقرونة بقرار وإقرار

*     *     * 

 من ال يتوب يجلب على نفسه العار

 (22 -21: 11والدمار والنار )مت

*     *     * 

 التوبة هي اعتراف بالخطية

 وانصراف عن الخطية!
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 الجمال

 إن كنت تحب الجمال فانظر إلى جمال الرب

 (22وتفرس في هيكله ... )مزمور 

*     *     * 

 وح،روح الجمال جمال الر

 (2: 3بط 1وقلب الزينة زينة القلب )

*     *     * 

 جمال الكون

 وكمال الجمال... في يسوع وحده!

*     *     * 

 ليس أعلى

 وال أغلى

 وال أْولى

 وال أحلى... من يسوع
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 المجيء الثاني

 إذاً فلنْحنّ  -الرب آٍت ثانيةً 

 بانتظار

 وافتخار

 واستقرار

 وانتصار

 وكأبناء نهار

 الونيكي(تس1)

*     *     * 

 مؤشرات رجوع المسيح هي:

 تَكاثر األنسال

 والتعلق بالجمال

 وروح االستقالل

 ورفض المجال

 وعبادة األبطال

 وسوء الفَعال

 وقلة الرجال

 (1)تك

*     *     * 

 ً  ِمن مؤشرات رجوع الرب أيضا

 ُحّب الثراء
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 وقلة األتقياء

 وانعدام الحياء

 وعصيان النساء

 ستهزاءوالشك واال

 وفقدان هيبة اآلباء

 (11و 11)تك

*     *     * 

 عودة الرب عند المسيحي الحقيقي معناها

 عصر جديد، دخول أكيد، فرح مجيد،

 وأمان وطيد.

 أما عند المسيحي باالسم فمعناها رفض عنيد،

 انفصال مديد، ندم شديد، وعذاب أكيد.

 (13 -1: 22)مت
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 المحبة

 في البذل والعطاء، وحمل األعباء،المحبة الحقيقية تظهر 

 وستر األخطاء، وحب البناء، والتخلي عن بعض

 األشياء، وربح النفوس للسماء.

*     *     * 

 المحبة التي ال تتعب... تلعب!

*     *     * 

 "محبة المسيح تحصرنا" وتعصرنا وتنصرنا...

*     *     * 

 محبة القريب تنظر إلى الغير باهتمام

 تى على األخصاموتتحنن ح

 وتتميز بالجرأة واإلقدام

 وتسرع إلى تخفيف اآلالم

 وترحم بالعمل ال بالكالم

 وتبقى في حالة االستعداد التام

 وتتابع عملها حتى الختام

 (32 -22: 11)لوقا

 قال: إني مريض حباً بيسوع

 قلت: أتمنى لك عدم الشفاء

*     *     * 

 العملالمحبة بنت اإليمان وأخت الرجاء وأم 
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 الحياة والموت

 الحياة كالبخار. فهي إلى حين

 وإلى فوق

 وإلى األبد

 (12: 2)رسالة يعقوب

*     *     * 

 قالوا: وراء القبر ظالم، والموت هو الختام، والروح عند

 الموت تنام، والجحيم أضغاث أحالم، والخالص ممكن

 بعد الحِمام، واإليمان هو برؤية الموتى تُقام.

 (31 -11: 11م بكالم! )لوقلت: هذا كال

*     *     * 

 اذكر يا أخي أن األرض ممّر ال مقّر!
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 خدام الرب

 الكارز هو بشير

 ً  ونذير... في آن معا

*     *     * 

 خادم الرب يجب أن تكون أخالقه سامية

 وحياته نامية

 وخدمته حامية

*     *     * 

 ما أكثر القساوسة الذين خلّفوا أبالسة!

*     *     * 

 ما أقل القائلين: أكملت السعي

 وما أكثر القائلين: أكملت الصحن

*     *     * 

 نجم المسيح نجم ينير

 ويسير

 ويشير

 ويثير

 (2)مت

*     *     * 

 لو كان المبشرون ماهرين في التبشير

 مهارتهم في التصوير لكنَت ترى ما يصير
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*     *     * 

 ً  !ُمْت خادماً وال تمْت نائما
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 االختطاف

 االختطاف: فجائيّ 

 وانتقائي

 (11 -13: 2تس1ونهائي )

*     *     * 

 إن كان الموت ربحاً فاالختطاف ربح أعظم!

*     *     * 

 من ال يختطف ملكوت الله لن يختطفه ابن الله!
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 الخطية

 الخطية:

 ما أضّرها! -ما أمّرها -ما أشرها

 ما أشنعها! -ما أبشعها -هاما أفظع

 ما أسفكها! -ما أسفهها -ما أسفلها

*     *     * 

 عندما تفعل الخطية ال تنكرها بل استنكرها...!

*     *     * 

 أمامك أحد أمرين: إما أجرة الخطية

 وإما الهبة المجانية

 (23: 1فأيهما تختار؟ )رو

*     *     * 

 طفةأجرة الخطية هي موت في الضمير والعا

 والمنطق والمناعة والجسد والروح
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 الخالص والغفران

 حتى "الطفران" يقدر أن ينال الغفران

*     *     * 

 غفران الخطية يحتاج إلى عرفانها

 وإلى هجرانها

 (13: 21)ام

*     *     * 

 تأكيد الخالص يعتمد على هذه األربعة:

 (13: 12الحمل المذبوح )خر

 (11: 3والسفر المفتوح )يو

 (11: 1وشهادة الروح )رو

 (2: 22ووجود الطموح )مز

*     *     * 

 من ال يغفر لم يختبر الغفران! أبشع لفظة هي "الخطية"

 وأروع لفظة هي "الخالص"

*     *     * 

 ً  المخلَُّص يوماً مخلٌَّص دوما

*     *     * 

 ليس الخالص باألعمــال

 وال بالمــال

 وال بالجمــال
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 ــالوال بالنض

 وال باآلمــال

 وال بالرجــال

 بل باإليمان الفعّال...

*     *     * 

 يسعى الرب وراءك لكي يجدك وينجدك.

 ويجددك ويوجدك... في المكان الصحيح!

 (12 -1: 12)لو

*     *     * 

 ال خالص لمن يجعل التدين موضوع اتكاله

 واألخالق رأس ماله

 ويحاول الخالص بأعماله

 لمن يعرف حقيقة قلبهبل الخالص هو 

 ويلجأ إلى رحمة ربّه

 ويعترف بكامل ذنبه

 (12 -1: 11)لو

*     *     * 

 خالص المسيح كامل ال يحتاج إلى تعديل

 أو تبديل أو تكميل!

*     *     * 

 اصرخ إلى الرب قائالً: حررني وبررني
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 وطهرني وغيّرني وقّدرني وصيّرني...

 حسب قلبك!
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 وفالخ

 الخوف من الهزيمة يثبط العزيمة

 ويؤدي إلى الهزيمة!

*     *     * 

 ال مبرر للخوف عند المؤمن:

 فالرب يحمي األتقياء األمناء

 والرب يهزم المضايقين واألعداء

 والرب كلّي الجمال والبهاء

 والرب مصدر الفرح والغناء

 والرب يسمع الصالة والدعاء

 والرب خير من األمهات واآلباء

 والرب دائم الجود في أرض األحياء

 (22)مزمور

*     *     * 

 الخوف للجبان ال لرجل اإليمان
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 الدموع

 هل دموعك هي دموع المسيح

 أم دموع التماسيح؟

*     *     * 

 القلب كاالسفنجة: متى انعصر غشى العينين

 وسال على الخدين

*     *     * 

 هل تعلم أن الله يحب العصير؟

 صير الليمون بل عصير العيونليس ع

*     *     * 

 من ال يعرف كيف يبكي ال يعرف كيف يبتسم
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 الروح القدس

 من أعمال الروح القدس: التنديد

 والتجديد

 والتعميد

 والتمجيد

 والتأكيد

 والتشديد

*     *     * 

 االمتالء بالروح يعتمد على:

 (31 -32: 2التوبة واإليمان )أع

 (32: 2الطاعة واالذعان )أع

 (13: 11السؤال واالمعان )لو

*     *     * 

 ما أعظم روح الله! فهو يمأل الكيان،

 ويحرك اللسان، ويمنح السلطان، ويجدد اإلنسان،

 (2ويوحّد أهل اإليمان )أع

 الروح القدس هو العامل األساسي في

 الوالدة

 والشهادة

 والعبادة

 والقيادة
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 والسعادة

 *     *    * 

 روح الرب يكشف الخفايا

 (11 -1: 2ويفضح الخطايا )أع

*     *     * 

 ثمار الروح أهم من مواهب الروح

*     *     * 

 (21: 2في العهد القديم نقرأ عن نوح المعزي )تك

 وفي العهد الجديد نقرأ عن الروح المعزي

 (21: 12، 21: 12)يو
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 الزواج

 بالمئة من نساء32دلّت اإلحصاءات على أن 

 (12: 3أميركا يتمنّين أن يكّن رجاالً )إش

 (13: 11كو1وأنا أتمنى أن يكون الرجاُل رجاالً )

*     *     * 

 أركان: 3الزواج السعيد يبنى على 

 االعتراف بالسلطان

 وتوفير االطمئنان

 (2ووحدة الكيان )أف

*     *     * 

 ة أو متعة وقتيّةليس الزواج صفقة تجارية أو اتفاقية تأجيري

 بل هو وحدة روحية وفكرية وجسدية ونفسية.

*     *     * 

 مفهوم الزواج الصحيح مستمد من الكتاب المقدس

 ال من الفكر المنّجس!

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

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

 السير مع الله

 السير مع الله خير من السير مع البشر

 أو من السير على سطح القمر!

*     *     * 

 ن الالزمإن شئت أن تسير مع الرب فم

 (1: 3مل1أن تسير معه )

 (1: 1وتسير أمامه )لو

 (2: 1وتسير وراءه )نش

 (1: 2وتسير فيه )كو
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 الشهادة

 الشهادة للمسيح: قد تكون بالفم

 وقد تكون بالدم

*     *     * 

 الشهادة الصحيحة للرب:

 تستند إلى المكتوب

 وتكشف حالة القلوب

 وتعلن يسوع المصلوب

 (2اطئ كي يتوب )أعوتحث الخ

*     *     * 

 الشهادة تتبع العبادة... وليس بالعكس
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 الشيطان

 الشيطان موجود، وله جنود، وقلبه جلمود،

 وسلطانه محدود، وحظه منكود

*     *     * 

 من يعزم على الهرب من الرب يوفر له الشيطان

 جميع وسائل النقل )سفر يونان(

*     *     * 

 لحوار مع الشيطانحذاِر ا

 واالنسياق لما تراه العينان

 والتسبب في سقوط اإلنسان

 ومحاولة صناعة األديان

 واالختباء في وجه الرحمان

 والسعي إلى تبرير العصيان

 (3)تك

*     *     * 

 كان الشيطان )وما زال( يحب استخدام الجسد.

 قديماً استخدم جسد الحية واليوم يستخدم جسد حواء.

*     *     * 

 حذاِر حذاِر اللعَب بالناِر!

 سالسل الخطية هي من صنع الشيطان

 ال من صنع اليابان
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*     *     * 

 إبليس ال يبتسم بل يضحك

 فإن ابتسمت في وجهه ضحك عليك

*     *     * 

 إنكار وجود الله... وإنكار وجود الشيطان

 كالهما خدمة للشيطان...
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 الصالة

 اقتراب فانسكاب فخطاب فجواب. الصالة هي

 (33و 22: 11، تك12: 1صم1، 21: 23)مز

*     *     * 

 يجب أن تقترن الصالة بالسهر

 والصوم

 والدعاء

 والشكر

 والدرس

 والدموع... لمجد يسوع

 (22: 1، مر2 -2تي1، 1: 2، في3: 13، أع21: 21)مت

*     *     * 

 ناس!الصالة تسّهل االتصاالت... بالناس وبرّب ال
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 الصليب

 على صليب يسوع مات ثالثة:

 المسيح

 والعالم

 (12: 1وأنا )غال

*     *     * 

 الصليب هو قلب المسيحية النابض، فمن

 دونه تصير المسيحية جسماً بال روح.

*     *     * 

 ال يكره الصليب إال الشيطان

 وأوالده!

*     *     * 

 ليس الصليب حلية نلبسها على خصورنا

 أو صدورنا أو نحورنا، بل هو الطريقة

 التي اختارها الله لخالصنا من شرورنا.
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 العثرات

 الويل من تأتي على يده العثرات، سواء

 أعثر نفسه أم غيره أم ربــــه

 (12: 12، رو1: 12، لو23: 11، 21: 2)مت

*     *     * 

 ثالث عثرات ال يمكن اجتنابها

 (11: 1عثرة الكلمة )يو

 (23: 1كو 1ة الصليب )عثر

 (1: 11عثرة يسوع )مت

*     *     * 

 ليت الرب يحفظنا

 (22غير عاثرين وغير معثرين )يه
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 الفتور

 عالمات الفتور الروحي:

 فقدان لذة الشركة مع األخوة واألخوات

 فقدان الرغبة في حضور االجتماعات

 فقدان الشهية إلى القراءة والصلوات

 ألعباء والمسؤولياتفقدان الشعور با

 فقدان الحساسية من نحو الخطية بالذات

*     *     * 

 للفتور وصفة نافعة ناجعة:

 التذكار

 واإلقرار

 والتكرار

 (2)رؤ
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 القداسة

 تمتاز القداسة بشيئين: الفرز والفرق.

 فهل ثمة فرق في حياتك؟

*     *     * 

 شتان ما بين الطهارة والعهارة

 سة والنجاسةوما بين القدا

 فكن طاهر القلب والضمير واليدين والحياة واألقوال

 تي(1)

*     *     * 

 الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن

 ينعم بالسعادة والهناء

 ال يخالط العشراء واألردياء

 يسّر ويلهج بكتاب السماء

 (1ال يتوقف عن الثمر والعطاء  )المزمور
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 القلب

 قلوب إال عالّم الغيوبال يعرف ال

*     *     * 

 قال قلبي أبيض

 قلت: كيف يكون أبيض وهو مملوء بالعداء والرياء

 والدهاء والكبرياء والغباء وشهوة سائر األشياء؟

*     *     * 

 "جاء يسوع إلى قلبي وسلب قلبي و حبي

 بحيث لم يترك لي قلباً وال حباً"
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 كلمة الله

 س الله... كسرك!إن كسرت نامو

*     *     * 

 فلتسقط كلمة الله:

 في اآلذان

 واألذهان

 واألجنان

 وكل الكيان

 (13)مت

*     *     * 

 كالم الرب هو رّب الكالم
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 الكنيسة

 الكنيسة كما يراها يسوع هي كنيسة

 تقيّة

 ونقيّة

 (21 -11: 2وللبقية )رؤ

*     *     * 

 سةالكنيسة الحقيقية هي الكني

 السامعة

 الجامعة

 الخاضعة

 الدامعة

 الضارعة

 (1)أع
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 النعمة

 أمامك أحد اختيارين: إما النعمة

 وإما النقمة

*     *     * 

 نعمة الله تحّول الشوكة إلى شركة

 واللطمة إلى لثمة

 (11 -2: 12كو2)

*     *     * 

 ما أعظم نعمة الله!

 فهي تبحث عن اإلنسان المفقود

 فضل الوعودوتقدم له أ

 وتستر عريه بالجلود

 وتبعده عن الخطر الموجود

 (3)تك
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 يسوع

 دعوة يسوع للجموع هي دعوة صحيحة

 وصريحة

 ومريحة

 فقل له: لبيك يا يسوع!

*     *     * 

 ماذا تفعل بيسوع المسيح:

 أتصلبه أم تطلبه؟

 (22: 22أترذله أم تقبله؟ )مت

*     *     * 

 : لم يخطئ، لم يضحك، لمبعض ما لم يفعله يسوع

 يركض، لم يتذمر، لم يحاِب، لم يِصْح، لم يحمل ماالً،

 لم يُسمع في الشارع صوته.

 يمشي يسوع معنا

 ليبدد لنا األكدار

 ليشرح لنا األسفار

 ليفتح لنا األبصار

 (32 -13: 22ليضرم فينا النار )لو

*     *     * 

 لست أستحي بالمسيح في مجده وقصده

 ه ووعده وُوّده وعهده ولحده وَصعَدهومهده وجهد
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 وَعْوده وسؤدده!

*     *     * 

 يسوع هو مشتهى كل األمم ألن فيه

 يلتقي الحق والحب والحرية والحياة

*     *     * 

 لكل إنسان -للغفران -بر الله في المسيح هو باإليمان

 (31 -21: 3في هذا الزمان )رو

 عظيم هو الرب في وجوده

 ووعوده

 وصعوده

 (1وشهوده )أع

*     *     * 

 اسم الرب يرعب المقاومين

 يشفي المتألمين

 ينجي اآلثمين

 ينصر المحتمين

 يبارك المهتمين

 (2يقوي المتكلمين )أع

*     *     * 

 "مصنع األبطال صاحبه يسوع"

*     *     * 
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 "المسيح نائماً خير من الشيطان مستيقظاً"

*     *     * 

 اء... وكل أحرف األلفباء!يسوع هو األلف والي
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 متفرقات

 الغضب المقدس ال يحمل المسدس!

*     *     * 

 هل أنت عضو في جمعية دفن المواهب؟

*     *     * 

 هل نموك طبيعي أم غير طبيعي؟

 (11: 3بط2هل أنت سليم أم سقيم؟ )

*     *     * 

 ً  .كن نظيفاً، عفيفاً، لطيفاً، مضيفاً، شريفا

 وال تكن عنيفاً، مخيفاً، سخيفاً، خفيفاً.

*     *     * 

 قُْل ال للجاه والسلطان

 للخطية والشيطان

 لألصغر الرنان

 (22 -23: 11لعبادة األوطان )عب

 تعال إلى يسوع وصارحه

 وصافحه

 وصالحه

 (11: 1)إش

*     *     * 

 من ال يَسمع لصوت ضميره
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 يُلسع بسوط ضميره

*     *     * 

 خاف الله: ال خوف فيهمن ي

 وال خوف منه

 وال خوف عليه

*     *     * 

 هل أنت كاألخ األكبر في قصة االبن

 الضال؟ أي هل أنت غيور

 ونفور

 ومغرور

 وبال شعور

 (32 -3: 12)لو

 الله واحد وله ابن واحد وكتاب واحد وكنيسة واحدة

 وطريق خالص واحد.

*     *     * 

 تكل على الربإذا أردت أن تكون سعيداً فا

 في معيشتك

 وإقامتك

 ومهنتك

 ومسيرتك

 واختيار شريكتك
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 (2)تك

*     *     * 

 التلميذ الصادق خير من المعلم المنافق!

*     *     * 

 السعيد دائماً في عيد!

*     *     * 

 راقب فمك وقدمك!

*     *     * 

 في األمور المالية القناعة براعة

 قناعة شناعةأما في األمور الروحية فال

 (22 -12: 3)رؤ

*     *     * 

 تقول كلمة الله "اكرزوا" ال "اكنـزوا" "قّدسوا نفوسكم"

 ال "كّدسوا فلوسكم"

*     *     * 

 مصير كلمة الله يتوقف على تربة القلب:

 فهي إما مسروقة

 أو محروقة

 أو مخنوقة

 (13أو معشوقة )مت

*     *     * 



 

49 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

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

 ماءالمعموديات أربع: معمودية ال

 معمودية النار

 معمودية األلم

 معمودية المجد

*     *     * 

 بعض عالمات الحياة الروحية هي:

 الحركة

 والشركة

 والبركة

 والتَِركة

*     *     * 

 أعمالنا نافعة للناس

 (1و 2: 3أما أعمال المسيح فنافعة للخالص )تي

*     *     * 

 يسوع شمس مشرقة ومحرقة فهو يشرق

 ويحرق األعداء على األحباء

*     *     * 

 إن دّل التعري على شيء فهو يدل

 على عري في الشعور واألخالق والضمير والمبدأ والدين

*     *     * 

 الحزيُن حزيُن ولو َسِهَر في الكازينو
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*     *     * 

 الحبة محك التربة!

*     *     * 

 عدم االنتصار انتحار!

*     *     * 

 ر متين!الرجل األمين صخ

*     *     * 

 اإليمان له عينان ولو أنه ال يسلك بالعيان

*     *     * 

 رجل المبدأ عنيد

*     *     * 

 للمسيح أعداء وأصدقاء: فألي منهما تنتمي؟
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية نترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجاعبر اإل

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

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

صال بنا.لمزيد من المعلومات الرجاء اإلت  

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


