




1 االروح القدس بالنسبة لجسد المسيح أي كنيسته هو كالنفس بالنسبة لجسد اإلنسان. ما تفعله 
النفس في كل أعضاء الجسد يفعله الروح القدس خالل الكنيسة)القديس اغسطينوس(



الزواج أعظم من أن يكون بشريًا ،انه مملكة مصغرة هو بيت صغير للرب 
)القديس اكلمنضس السكندري( 2



مـن ال يــستطيعـون تــغيير عــقولــهم،ال يــقدرون عــلـى تــغيير أي شــيء
3”جـورج بــرنـارد شــو”



الحب اإللهي النابع من الصليب هو الطاقة التي تدفع الخادم لخدمة النفوس.
)أبونا بيشوي كامل( 4



الصور في البيوت أو الكنائس ليست هي قطع فنيه للعرض أو الزينة وإنما هي لتكميل حياة الصالة بالمشاعر 
5المنظورة،وااللتجاء إليها وقت الشدة .. فهي ليست صورا مجرده وإنما هي جنود معده للحفظ واإلرشاد )األب يوحنا كاسيان(



إلهي..إن النفس البشرية هي جبلة يديك..أوجدتها نفسًا مفكرة، عاقلة، روحية، خالدة، دائمة الحيوية. وإذ لم يعد سرورها كامنًا 6
في جمال وجهك كرستها بمعموديتك لكي تسع جاللك..وال يستطيع أحد أن يمألها سواك!)القديس اغسطينوس(



7 إإن الــهزيــمة حــالـه عــارضـه، أمــا االســتسالم فــهو مــا يــجعـلـها حــاله دائــمة
 )مـارلـين فــوس ســافـانــت(



إإباؤنا الشهداء استقبلوا االستشهاد ليس فقط باحتمال ورضى وإنما باألكثر بفرح8
)البابا شنودة الثالث(



9 من يعرف الكتاب المقدس حق المعرفة لن يتعثر في شيء بل سيحتمل كل شيء بصبر و نبل
)القديس يوحنا فم الذهب(



اإلنــسان كــائـن يــسعى نــجو هــدفــه. وال يــوجـد لــحياتـه مـعنى إال إذا كــان يــصارع 
ويــجاهـد لــتحقيق أهــدافـه » أرسطو« 10



11 بمجرد أن يبدأ اإلنسان بالصوم، يتشوق العقل لعشرة اهلل.)مار اسحق السرياني(



12
من ُهم االثنان أو الثالثة المجتمعون باسم المسيح ، الذين يحل الرب فيهم  أليسوا الرجل وزوجته وطفلهما ، ألن الرجل 

وزوجته يتحدان باهلل )القديس اكلمنضس السكندري( 



13 ال تقل أنك ال تستطيع أن تؤثر في اآلخرين، فإنك مادمت مسيحيا حقًا يستحيل أال تكون مؤثرًا)القديس يوحنا فم الذهب(



. إذا دخل اللَّـه في عمل، دخلت القوة في هذا العمل،ودخلـت فيـه البركـة، ونجــح)البابا شنودة الثالث( 14



التبتل الحقيقي ليس مجرد حالة جسدية ، إنما هي ذبيحه روحانيه
)القديس اكليمندس الروماني(     

محب الفقراء يكون كمن له شفيع في بيت الحاكم،ومن يفتح بابه للمعوزين في يده مفتاح اهلل  
) يوحنا األسيوطي (
      

13 وصية اإلنجيل صعبة لإلنسان العادي، ومحببة وسهلة لإلنسان الحي بالمسيح.
15)أبونا بيشوي كامل(



إن جمال المرأة ليس مستقرا في وجهها .. ولكن وجوده واستقراره في االبتسامة التي تضئ وجهها)ساشا غيتري(16



17 اإلنسان مكون من جسد ونفس ، أن لم يتغذى الجسد بالخبز فلن يعيش ، كذلك النفس أن لم تتغذ بالصالة والمعرفة 
الروحانية فهي مائتة )مار أفرام(



االبن الوحيد الذي ولد أزليا بطبيعته, صار له ميالد آخر غريب عن طبيعته, حتى 18
يكون لنا نحن ميالد آخر غريب عن طبيعتنا)مار افرام السرياني(



19 أي جريمة... أكبر من ضياع الوقت )مثل فرنسي(



يفوح شذى عطر الياسمين و لو حجبه غطاء محكم )مثل هندي(20






