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+ إن وجـــود هللا معنـــا 
فـــي  نبحـــر  أن  يعنـــي  ال 
قـــارب بـــال عواصـــف، لكنه 

يعنـــي أن نبحـــر فـــي قـــارب ال تســـتطيع أي 
تغرقـــه. أن  عاصفـــة 

+ مـــن تعـــود علـــى العطـــاء، ال تعوقـــه 
انكســـارات الزمـــن.

هللا..  عـــن  حدثينـــي  للـــوردة  قلـــت   +
عبيـــًرا.. ففاحـــت 

+ باالبتســـامة تشعـــــــــــــــر أنـــك أفضـــل، 
وبالصـــالة تشعـــــــــــــــر أنـــك أقـــوى، وبالحـــــــــب 

تتمتـــع بحياتـــك.
+ قـــد يتأخـــر وقـــد يبطـــئ، لكـــــــــــــن البد 

سيســـتجيب. أنه 
+ األمان: رب ثم أب.

+ هللا ال يختـــار أصحاب الكفاءة، لكنه 
يعطـــي كفاءة لمن يختار.

بكثـــرة  األشـــخاص  حـــب  ُيقـــاس  ال   +
رؤيتهـــم، فهناك أشـــخاص يســـتوطنون القلب 

رغـــم قلـــة اللقـــاء.
+ وتبقـــى أنـــت يـــا رب؛ المـــكان الوحيد 

الـــذي يرتـــاح قلبـــي فيه.
كلمـــة  الكلمـــــــــــــات:  عجائـــب  مـــن   +
»خمســـة« أربعـــة حـــروف، وكلمـــة »أربعـــة« 

حـــروف. خمســـة 
+ باألمـــس كنـــا نفتقـــد الحريـــة، واليـــوم 
مـــن غـــد ألننـــا  أنـــا خائـــف  المحبـــة.  نفتقـــد 

درويـــش(. )محمـــود  اإلنســـانية  ســـنفتقد 
+ ال تهتـــم بمـــن يكون رائًعا في البداية، 
اهتـــم بمــــــــــــــــن يبقـــــــــــــــى رائًعـــا إلـــى مـــــــــــــــا ال 

نهاية )شكســـبير(.
+ كلما عرفت، عرفت أنني ال أعرف.

+ أفضـــل طاقـــة هـــي طاقـــة الغفـــران، 
وأفضـــل قـــوة هـــي قـــوة المحبـــة، وأروع قـــدرة 
هـــي قدرة ضبـــط النفس، وأعظـــــــــــــم ســــــــــــالح 

هـــو الصـــالة.
إذا رأيـــت شـــخًصا يســـامحك كثيـــًرا   +
فاعلـــم أنـــه يحترمك لدرجة كبيـــرة وال يريد أن 

يخســـرك، فـــال تتمـــادى باخطائـــك.
+ كن لطيًفا ولكن ليس ضعيًفا )جورج 

بوش األب(.

+ الحيـــاة تحتـــاج إلـــى تجاهـــل بعـــض 
وبعـــض  األفعـــال  وبعـــض  األحـــداث 

تســـتمر. لكـــي  األشـــخاص، 
+ الكتـــاب المقـــدس مثـــل حضـــن األم: 
يســـتند عليـــه اإلنســـــــــــــــان وقـــــــــــــــــت األلــــــــــــــم 

والحـــزن والضيـــق.
+ يا عم بتاع الحاجت القديمة: 

شوفلنا حاجة عندك ليها قيمة
شوف قلوب تكون سليمة 

أو شوف ناس تكون رحيمة. 
تعبنا من الناس اللئيمة 
اللي عايشة بألف وش 
واللي كل حياتها غش.

+ من الكفاح يولد النجاح.
فيـــك  يصنـــع  مـــن  البشـــر  أجمـــل   +
إليهـــا. بحاجـــة  أنـــك  يعلـــم  حيـــن  بابتســـامة 

+ الشـــجرة تصنـــع مليون عـــود كبريت، 
لكـــن عود كبريت واحد يحرق مليون شـــجرة. 
ال تـــدع ســـلبية واحـــدة تحـــرق اإليجابيــــــــــــات 

التـــي بحياتك.
+ حـــب هللا هـــو الحـــب الوحيد الذي إن 

غرقـــت فيه.. نجوت.
+ راقـــب أفكارك ألنها ســـتصبح أفعااًل. 
عـــادات..  ســـتصبح  ألنهـــا  أفعالـــك  وراقـــب 
وطباعــــــــــــك  طباًعـــا،  ستصبــــــــــــــح  وعاداتـــك 

ســـتحدد مصيـــرك.

+ إذا كـــــــــــــان علـــــــــــــيَّ 
أن ألّخــــــص الصداقـــــــــة في 

كلمـــة: فإنها الراحة.
+ الشـــعور باآلخرين حاسة سادسة، ال 

يمتلكهـــا إال أنقياء القلوب.
+ المـــال يقـــول لـــك: اربحنـــي تنـــَس كل 
شـــيء. والوقـــت يقـــول لك: اتبعنـــي تنَس كل 
شـــيء. والمســـتقبل يقـــول لـــك: جاهـــد ألجلي 
تنَس كل شيء. وهللا يقول لك: فقط اذكرني 

وأنـــا أعطيك كل شـــيء.
+ حيـــث المحبة هناك المســـيح، وحيث 

المســـيح هناك الفرح.
+ الصمت فّن عظيم من فنون الكالم.

+ إذا ســـاعدت اآلخريـــن علـــى تحقيـــق 
أحالمهـــم، فســـوف تحقـــق أحالمـــك أيًضـــا.

+ الـــكالم كالـــدواء: إن أقللـــت منه نفع، 
وإن أكثـــرت منه قتل.

+ طلبـــت إلـــى الـــرب فساســـتجاب لـــي 
ومـــن كل مخاوفـــي انقدنـــي. )مـــز 4:34(.

+ االبتســـامة هي اللغة الوحيدة التي ال 
تحتاج إلى مترجم.

+ الدمـــوع كلمات في القلب لم يســـتطع 
اللســـان نطقها ولم يســـتطع القلب تحملها.

+ رســـالة إلـــى صديـــق: أنـــا لـــك حيـــن 
يثقـــل العالـــم علـــى كتفيـــك.

+ ال يتواضـــع إال مـــن كان واثًقـــا فـــي 
نفســـه، وال يتكبر إال من كان عالًما بنقصه.

+ إن كنـــت تشـــعر باأللـــم فأنـــت حـــي، 
وإن كنت تشـــعر بألم اآلخرين فأنت إنســـان.

وليـــس  أســـاليبك  ـــر  غيِّ فشـــلت  إذا   +
مبادئك، فاألشجــــــــــــــــــــار تغيـــــــــــــــــــر أوراقهـــــــــــــــا 

جذورهـــا. وليـــس 
+ يحتـــاج اإلنســـان إلـــى ســـنتين ليتعلـــم 

الـــكالم وخمســـين ليتعلـــم الصمـــت.




