
جملة الكرازة - 7 ديسمرب  2018

المســـئول  الوحيـــد   +
عـــن ســـعادتك هـــو أنـــت.

+ اقـــِض بعـــض وقتـــك مـــع أشـــخاص 
وآخريـــن  الســـبعين  تجـــاوزت  أعمارهـــم 

ســـنوات.  7 مـــن  أقـــل  أعمارهـــم 

+ عندمـــا كنـــا صغـــاًرا نتصنـــع البـــكاء 
كـــي ال ننـــام، واآلن: نتصنـــع النـــوم كـــي ال 

يعلـــم أحـــد بأننـــا نبكي.

فـــي  الجوعـــى  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك   +
العالـــم؛ ليـــس للخبـــز والطعـــام بـــل للصـــدق 

والحـــب والوفـــاء واألمـــان والتقديـــر.

+ الشـــهادة ورقـــة تثبـــت أنـــك متعلـــم، 
لكنهـــا ال تثبـــت أنـــك تفهـــم.

أن  وقبـــل  اســـمع،  تتكلـــم  أن  قبـــل   +
تكتـــب فكـــر، وقبـــل أن تجرح أشـــعر، وقبل 
حـــاول،  تيـــأس  أن  تكـــره حـــب، وقبـــل  أن 
وقبـــل أن تمـــوت عـــش، حـــب حياتـــك وكن 

ســـعيًدا وابتســـم دائًمـــا.

حـــب  المـــرأة:  قيمـــة  تســـقط  ثالثـــة   +
المـــال واألنانية والســـيطرة، وثالثـــة ترفعها: 

التضحيـــة والوفـــاء والفضيلـــة.

+ الحيـــاة مدرســـة وأنـــت طالـــب فيهـــا 
والمشـــاكل عبـــارة عـــن تحديـــات ومســـائل 

رياضيـــة يمكـــن حلهـــا بـــذكاء.

+ أمـــران يحددان شـــخصيتك: صبرك 
حيـــن ال تمتلـــك شـــيًئا، وتصرفاتـــك حيـــن 

تملـــك كل شـــيء.

+ النجـــاح ليـــس عـــدم فعـــل األخطاء، 
بـــل عـــدم تكرارها.

+ عندما ترى رجاًل يفتح باب السيارة 
لزوجتـــه فاعلـــم أن أحدهمـــا جديد.. الزوجة 

أو السيارة.

شـــخًصا  النـــاس  يمـــدح  عندمـــا   +
فقليلـــون يصدقـــون ذلك، أمـــا عندما يذمونه 

ســـيصدقونه. فالجميـــع 

+ لـــن أصدقـــك بالطبـــع إذا حدثتنـــي 

إذا  ســـأصدقك  يتكلـــم، ولكنـــي  كلـــب  عـــن 
حدثتنـــي عـــن رجـــل ينبـــح.

+ مثلـــث الحـــــــــــــــب هـــــــــــــــو: األلفــــــــــــة 
وااللتـــزام. والرغبـــة 

+ ثالثة ال تعود: الكلمة إذا انطلقت، 
والسهم إذا ُرِمي، والزمن إذا مضى.

+ إذا فشـــلت فـــي رفـــع أحـــد لمســـتوى 
انزالـــك  فـــي  ينجـــح  تدعـــه  فـــال  أخالقـــك، 

أخالقـــه. لمســـتوى 

+ الرجل يحب ليسعد بالحياة، والمرأة 
تحيا لتسعد بالحب.

+ إن لـــم يكـــن هللا لـــك فأنـــت محـــروم 
مـــن كل شـــــــــــيء حتـــــــــــــى لـــو كنـــــــــــت تملك 

كل شـــيء.

+ أحياًنا تكــــــــــــون هديـــــــــــــة الخالــــــــــــــق 
إنســـان. لنا؛ 

+ إذا أردت اكتشـــاف عقـــل شـــخص، 
فانظر إليه كيف يحاور من يخالفه الرأي.

+ مـــا أقـــوى الحـــب فهـــو يجعـــل مـــن 
اإلنســـان  يجعـــل  وحيًنـــا  إنســـاًنا،  الوحـــش 

)شكســـبير( وحًشـــا 

االستحســـان  هـــي  مراحـــل  الحـــب   +
ثـــم اإلعجـــاب ثـــم األلفـــة ثـــم العشـــق وأخيًرا 

الشـــغف.. رغـــم أن كلمـــة 
»أحبـــك« واحـــدة.

المتفائـــل، إن  + ال أجـــد أســـعد مـــن 
يجدهـــا  لـــم  وإن  عاشـــها،  الســـعادة  وجـــد 

بســـعادة. انتظرهـــا 

+ مـــن ذهـــب مـــن معارفـــك كان زائـــًدا 
ومـــن بقـــي فهـــو المهـــم، واألهـــم هـــو مـــن 

يســـتحق مكاًنـــا بقلبـــك.

فـــن  وهـــو  مكانتـــك،  هـــو  أســـلوبك   +
التعامـــل مـــع اآلخريـــن، فكلمــــــــــــا ارتقــــــــــــــى 

مكانتـــك. وعلـــت  ارتقـــت  ســـلوكك، 

+ من عــــــــــــــاش بال مبــــــــــــــدأ، مــــــــــــــات 
بال شـــرف.

+ تســـتطيع الحصول على كل شـــيء 
بالقـــوة، إال الحب واالحترام.

+ ال تحـــزن علـــى شخــــــــــــص تغيـــرت 
تصرفاتـــه تجاهــــــــــــك فجـــــــــــــأة، فقد يكــــــــــــون 

اعتـــزل التمثيـــل.

 + التاريـــخ ال يتذكـــر الجنــــــــــــــود، أنـــه 
يتذكـــر الملـــوك فقط.

+ الدنيـــا ثالثـــة أيام: أمس مضى ولن 
يعـــود، واليـــوم نعيشـــه ولن يـــدوم، والغد في 

يـــد هللا ولن نعلـــم أين نكون.

+ ال تبالـــي بمـــا يقولـــون فلم يجدوا في 
الذهـــب عيب فقالـــوا: بريقه يتعب العيون..

+ يغلــــــــــــــق باًبـــا بحكمتـــــــــــه، ويفتــــــــــــح 
باًبـــا برحمتـــه.

+ إن أردت أن تحب المســـيح فابســـط 
يـــدك بالحب علـــى العالم كله.

فـــي أذن  + الصبـــر هـــو أن تهمـــس 
الحيـــاة: لـــن أنحنـــي مـــادام هللا معـــي.
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