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 تقديم

ذل أُْجَرتَهل ِِبََسِب تََعِبِه" )رساةل بولس الرسول ال وىل  َيأْخل َّ َواِحٍد س َ  (.8: 3ىل أ هل كورنثوس ا  ُكل

 يف اخلدمة، وال يشعر يب أ حد!ال تقل أ ان تعبان 

 عارف الك، فا ن هللا يقول كل تكل العبارة اليت كررها للك مالك من مالئكة الكنائس الس بع: "أ ان

ن مل جتد تقديًرا 3، 2أ عامكل" )رؤ  ل اخملفاة ال رض، س تجد ُك التقدير يف السامء. وال عام عىل(. حىت ا 

أ نت، يه  ، حىت أ تعابك اليت قد نسيهتا أ نت، يه نسيهتاسوف تظهر، وتنال علهيا أ جًرا أ كرب.. بل صدقين

نه يذكرها كل، لن ينساها. وسوف يقول كل يف ذكل  ين تعبوا مع ُك أ خوتك اذل اليوم،حمفوظة عند هللا. ا 

 (.34: 25"تعالوا اي مباريك الرب. رثوا املكل املعد لمك منذ تأ سيس العامل" )مت  مثكل وخدموا:

ن هللا ال ميكن أ ن ينيس نه حىت الرسل مل ينسوا أ بًدا اذلين تع ا  بوا معه يف  تعبك وخدمتك. بل أ قول ا 

رًيا.. سلموا "سلموا عيل مرمي اليت تعبت ل جلنا كثاخلدمة. هوذا بولس الرسول يقول يف رسالته ل هل رومه 

: 16رب" )رو ال برسيس احملبوبة اليت تعبت كثرًيا يف عىلتريفينا وتريفوسا التاعبتني يف الرب. سلموا  عىل

ىلوعندما أ رسل (. 12، 6 لكرامة  تلميذه تميواثوس، أ وصاه أ ن يقمي اعتباًرا حس نًا، فليحس بوا أ هاًل  ا 

 (.17: 5يت  1مضاعفة، والس امي اذلين يتعبون يف اللكمة والتعلمي" )

ن اكن الرسول يذكر اذلين تعبوا، فمك ابل كرث يذكرمه هللا. ك راحة يف طي نفسذلكل ال تفكر أ بًدا أ ن تع فا 

رب ، واتعب يف الافتقاد ويف حل مشأُك الناس. واصالاطالعخدمتك. بل اتعب يف حتضري ادلروس ويف 

عادة الشار  دين من هللا يف احامتل املقاومات اليت تصادفك يف اخلدمة، وال ترتك خدمتك بسبهبا. اتعب يف ا 

ر قول (. واذك23من النار" )يه  الرافضني التوبة، وكام قال الرسول "خلصوا البعض ابخلوف، خمتطفني

 .(20: 5 "من رد خاطئًا عن ضالل طريقه، خيلص نفًسا من املوت، ويسرت كرثة من اخلطااي" )يع الكتاب:

ن النفس المثينة اليت مات املس يح ل جلها، تس تحق منك أ ن تبذل ُك تعب يف سبيل خال صها. حقًا ا 

ن تأ خر مثر تعبك يف ال   عىلل ظهور. اس متر. ال ترتك غريك يتعب، وأ ن تدخذلكل جاهد وال تيأ س، حىت ا 

 (. بل اشرتك يف التعب، أ اًي اكن اجلهد اذلي تبذهل.38: 4تعبه )يوم 

 اذلين يتعبون. مفلكوت هللا ليس للمتفرجني. عىللتتفرج  وال تقف

منا امللكوت لذلين يتعبون يف بنائه. تأ مل كيف تعب القديس اثناس يوس الرسويل يف حفظ اال ميان ويف  ا 

مقاومة ال ريوس يني، حىت أ نه نفي عن كرس يه أ ربع مرات. وتأ مل كيف تعب بولس الرسول، واس تطاع أ ن 

 يقول أ خرًيا:



   
 

لكيل الرب.." ) "جاهدت اجلهاد احلسن، أ مكلت السعي، حفظت اال ميان. وأ خرًيا قد وضع : 4يت  2يل أ 

ىت أ مكهل ح(.. تأ مل أ يًضا كيف تعب حنميا كثرًيا يبين سور أ ورشلمي. وكيف اليق مقاومات، وصرب علهيا 7

ونقول  وحنن نصيل يف الكنيسة واعمل أ نك يف خدمتك، سيشرتك هللا معك. ولن يرتكك تتعب وحدك. معهل..

 . "اشرتك يف العمل مع عبيدك"للرب 

ن هللا ابس مترار يعني خدامه يف خدمهتم: يعمل مع (9: 3كو  1ن مع هللا" )"حنن عامال هم، ويعمل .. ا 

ك هذا فهيم، ويعمل هبم. ذلكل يف خدمتك، حاول أ ن تكون جمرد أ ةل يف يد هللا يعمل هبا. وصل يف قلب

ن مل ينب الرب البيت، فباطاًل تعب  املزمور:  .(1: 127" )مزالبناؤون"ا 

ىلج أ يًضا ذلكل فاخلدمة حتتا شعر بيد هللا ت تعب يف الصالة ل جلها، ليك يتوالها هللا بعنايته، وليك  ا 

بدوين ال "فهيا. ل نك رمبا تفكر أ ن التعب يف اخلدمة، هو جمرد تعب ذراعك البرشي. الك. فقد قال الرب 

، أ صوامبت، (. ذلكل جاهد يف أ ن ترشك هللا معك يف اخلدمة، بصلوا5: 15تقدرون أ ن تعملوا شيئًا" )يو 

 ، برصاع مع هللا..metanoiaمبطانيات 

ىلوحذار من أ ن تبحث عن اخلدمات السهةل، أ و تدخل   اخلدمة من الباب الواسع! ا 

ىل هجد كبري،  ذكل ل ن كثريين من اذلين ال حيبون التعب يف اخلدمة، هيربون من اخلدمات اليت حتتاج ا 

ال اخلدمة السهةل. وقد يربرون املر ببعض لكامت تواضع! ك ن  أ و اليت تصادفها بعض املشأُك! وال يقبلون ا 

ىليقول الشخص "أ ان أ صغر من هذا ال مر. أ ان مل أ صل  ".. . أ ان ليست يل مواهبمس توي هذه اخلدمة ا 

ين ودل. ل نك  ىلوالرب يرفض ُك هذه الاعتذارات. وقال ال رميا "ال تقل ا  ليه  ا  ذهب، تُك من أ رسكل ا 

 ال نسان وتعبه.ااخلدمة الصعبة تظهر فهيا يد هللا، كام يظهر فهيا بذل  (.7: 1وتتلكم بلك ما أ مرك به" )أ ر 

داده محلل الناس، وعدم اهامتمه بنفسه وبراحته، واس تعكام تظهر فهيا حمبته للملكوت، وحمبته خلالص 

 اليت دعا الضيقات يف اخلدمة.. ومثل هذه اخلدمة لها أ جر كبري. ويه عىلالصليب يف اخلدمة، وعدم تذمره 

لهيا الرب تالميذه، حيامن قال هلم "ها أ ان أ رسلمك كغمن يف وسط ذئاب" )مت  رب تالميذ هي(.. ومل 16: 10ا 

 تعبون..نعم، خري لنا أ ن نتعب ليك يسرتحي الناس. ال أ ن نسرتحي حنن، ونرتكهم ي  كهذه:الرب من خدمه 

 الثالث ش نودةمن كتاب مثلث الرحامت قداسة البااب 

 " واخلادم الرويح الروحية" اخلدمة 

  الرتبية الكنسية



   
 

 الفهرس

 
  الاعرتاف يف ابنيت أ مال /الفاضةل وال م ال مينة اخلادمة نفس لنياحة ال ربعني تذاكر

 1 ........................................................................................................................................................................... عويضة رويس القمص

ىل   ال خري النفس ا 

حسق القس  1 ............................................................................................................................................................................... رمزي ا 

  وفاء ملسة

 2 ............................................................................................................................................................................... وهبة رافائيل القس

  ..صديق أ مال /اخلادمة

 2 ............................................................................................................................................................................. حمارب اتدرس القس

  مس تفادة ودروس وديعة خادمة أ مال. م

 3 ............................................................................................................................................................................... رفعت بولس القس

  ال مينة امللزتمة اخلادمة... صديق أ مال مدام

 4 ................................................................................................................................................................................. يعقوب فوزية /م

  أ مال الغالية ال خت

 4 .................................................................................................................................................................... (املكتبة أ رسة) حلمي سامية

  أ مال /ميس احلبيبة ال م

 5 ...................................................................................................................................................................... (املكتبة أ رسة) فؤاد هويدا

  أ مال ميس

 5 ........................................................................................................................................................... (الاس تعارة مكتبة) معوض جألكني

  (16: 7مت" )تيناً؟ احلسك من أ و عنباً، الشوك من جيتنون هل. تعرفوهنم مثارمه من"

 5 ........................................................................................................................................................... بنات اثنوي أ رسة.. مرقس مراث /م

  أ مال /م الغالية حبيبيت

لهام /أ ختك  6 ........................................................................................................................................................ أ عدادي ارسة... يوسف ا 

  صديق أ مال /ميس امجليةل

 6 .....................................................................................................................................................................................غاىل فايز منال

  اخلدومة ال م

 7 ................................................................................................................................................................. (ابتدايئ أ رسة) جادهللا سلوى

  السامء يف ال ن يسكنون أ انس نرىث أ ن أ صعب ما

 7 ...................................................................................................................................................................................... شفيق مريفت

  (7: 6 سرياخ بن يشوع" )صاحلة صداقة عىل حيصل الرب يتقى من"

 7 ........................................................................................................................................................................................ كامل أ وديت

  وصديقيت حبيبيت أ مال ميس

 8 .......................................................................................................................................................................................... منري س ناء



   
 

لكيل فسأ عطيك املوت اىل أ مينا كن"   (10: 2 رؤ" )احلياة أ 

 8 ................................................................................................................................................................................... صاحل رشا ابنتك

  ....أ مال طنط

 9 ....................................................................................................................................................... (الكنس ية العضوية أ رسة) وفيق شريين

  أ مال. م يف فضائل

 9 ................................................................................................................................................................................ الطفل يسوع أ رسة

  امال طنط

يريين ابنتك  10 ............................................................................................................................................................. (حضانة أ رسة) جميل ا 

  احلنون ال م

 10 ......................................................................................................................... (والقديسات القديسني ارسه) واثنيه اوىل ارسة... فكرى مرمي

  اللك أ م.. أ مال ميس

 11 ........................................................................................................................... (والشهيدات الشهداء أ رسة) ورابعة اثلثة أ رسة... منري نرمني

  اللكمة مبعىن خادمة اكنت أ مال /ميس

 11 ............................................................................................................................ (وال نبياء ال ابء أ رسة) وسادسة خامسة أ رسة... مجيل حنان

  والقدوة الفاضةل ال م أ مال ميس

 12 ................................................................................................................................................. (الرسل أ رسة) أ عدادي أ رسة... جمدي كامل

  للخدمة أ يقونة

 12 .............................................................................................................................................................. بنات أ عدادي ارسة...  ماهر هنةل

  صديق أ مال طنط

 13 ............................................................................................................................................................. (بنات اثنوي أ رسة) حمسن نرسين

  أ مال حبيبيت

 14 ........................................................................................................................................................ خدمة اعداد فصل... ا حسان /أ ختك

  رايج أ م

عداد – مرزوق ميالد /أ    15 ....................................................................................................................................... (اخلرجيني فصل) خدمة ا 

  الهادئة الابتسامة صاحبة وداعاً 

يزيس  15 .............................................................................................................................................................. (اخلدمة اجامتع) جرجس ا 

  ...أ مال. م حياه يف الرس هو ما

 17 ...................................................................................................................................................................................... شفيق يوسف

  وخادمة خادم للك ومثال قدوة أ مال ميس

 17 ........................................................................................................................................................................................... ولمي انرص

  تلك ومل أ مسي اجل من تعبت

 18 ......................................................................................................................................................................................... مرقص عامد

 19 الصور أ لبوم
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 االعرتاف يف ابنيت أمال /الفاضلة واألم األمينة اخلادمة نفس لنياحة األربعني ذكارت

 القمص رويس عويضة
والصرب  لالاحامتحمبة اخلدمة واملكل املس يح وحمبة اخلدام واخلادمات وماذا أ تذكر  خشصك. يفماذا أ تذكر 

املتاعب  ابحامتل واتصفتوبناتك وثباتك بقوة  ابنكوالسهر عىل تربية  والسعي ابلوداعة اتصفتوطول ال انة. 

والسهر عىل  وال الم خبدمة البنات وال أ نىس حمبتك للفقراء واحملتاجني ورعاية بنات الرتبية الكنس ية كبناتك

ميانك  يفحل ُك مشألكهم والعمل عىل حلها. الرب يسوع حيفظ كل نصيب   حياملس يفردوس النعمي من خالل ا 

لهنا وفادينا وخملصنا يسوع املس يالقومي وسهرك عىل خالص نفسك وال خرين معِك. واجملد ادلا  .حمئ ال 

 

 إىل النفس األخري

 رمزيالقس إسحق 
ة )اخمللصة( ، عاشت بيننا س نني طويةل، واكنت منوذجًا حيًا للخادمة ال مينصديقم. أ مال اخلادمة الفاضةل 

، فاكنت خريةالفرتة ال   يفحصهتا  واعتاللمرضها  يفحريصة دامئًا عىل احلضور والتواجد بصورة منتظمة حىت 

جعاب وادلهشة عىل خدمهتا  وُك ما  اخلدمة ومؤمترات اخلدمة واجامتعمواظبة بصورة ملفته للنظر ومثرية لال 

اال طالق،  فلك أ عذارها مقبوةل، ولكهنا مل تكن تلمتس الراحة لنفسها عىل اعتذرتيتعلق ابخلدمة مع أ هنا لو 

خالص  عز فيه  زمن يفال مانة و ة واجلدية وحتمل املس ئولية اخلدم يففاكنت مثاًل أ عىل ومنوذجًا حيتذى لال 

ولها حنفسه بال شاهد، فاكنت مكصباح يضئ للك من  ال يرتكاال خالص وقلت فيه ال مانة ، ونشكر هللا أ نه 

ردوس فهنيئًا لها ف السعيت اجلهاد احلسن وحفظت اال ميان وأ مكلت دوللك من يراها ويتعامل معها... جاه

لكيل اجملد املعد لها وسامع صوت العريس كنت أ مينًا  انتظار يفالنعمي  ىل القليل فأ قميك عىل ا يفأ  لكثري أ دخل ا 

 فرح س يدك ، وكام أ عانك الرب فليعيننا حنن أ يضًا .. 

 أ ذكرينا أ مام عرش النعمة

  

  



 2  
 

 ملسة وفاء

 القس رافائيل وهبة
هدوء  يففقد رحلت  صديق،ام أ مال عىل رحيل أ ختنا اخلادمة ال مينة املباركة املد متيضأ ربعون يومًا 

ذ اكنت متتاز ابلهدوء  ية أ والدها املباركني خدمهتا وترب  يفحياهتا اململوءة حمبة للجميع، مع ال مانة  يفالقديسني، ا 

ىل الرب.كرم  يفاذلين خيدمون  ئل احلارضين للوقت مكثال حرصها عىل أ ن تكون من أ وا احرتاهما. هذا ابال ضافة ا 

جعلت مهنا  يتوالجيب أ ن نتحىل هبا مجيعًا  اليت. وغريها من الصفات امجليةل اكمل. اتضاع يفام اخلد اجامتع يف

خلصة  حبة مل ال أ ن أ طلب من ربنا يسوع املس يح أ ن ال يسعى. ذلكل تفعهل.ُك ما  يفخادمة أ مينة مل يقبل  ا 

اجيًا أ ن ر . ال رض.لفهتم عىل القديسني وأ ن يعطى العزاء للك من خ أ ابئنامع  ال بديحضنه  يفروهحا الطاهرة 

  ال بدية.  يفمعًا  نلتقييعيننا هللا كام أ عاهنا حىت  ليكتصىل من أ جلنا وأ ن هللا يقبل صلواهتا 

 

 . صدقي.اخلادمة/ أمال 

 القس تادرس حمارب
بت ل ن الرب بش ئون املرأ ة وك هنا ترد "أ حب  الاهامتم ويهاملكتبة غري مأ لوفة عند كثريين  يفاكنت خدمهتا 

ىَل فأ دعوه مدة  صويت ترضعايتيسمع   (  2: 116" )مزحيايتل نه أ مال أ ذنه ا 
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 م. أمال خادمة وديعة ودروس مستفادة 

 القس بولس رفعت
لعديد من واملؤمترات ... وأ رى فهيا منوذج ل والاجامتعاتاخلدمة  يف م. أ مال من س نني طويةل، وأ ان أ رى

 الفضائل والصفات امجليةل أ ذكر بعضًا مهنا: 

قبل امليعاد و امليعاد بل  يفاخلدمة  واجامتعاكنت حترض اخلدمة  خبدمهتا،: خادمة ملزتمة جدًا الالزتام( 1

ال  الاجامتعأ يضًا، ال أ تذكر أ هنا غابت عن حضور  زي جتلس فيه اكن لها ماكن مم الظروف الطارئة فقط، كام يفا 

جيابية،تتابع اللكمة والرتانمي، وتشارك  اكنت من أ ول و أ غلب مؤمترات ولقاءات اخلدام،  يفأ ذكر أ هنا شاركت  اب 

 هتمت ابملشاركة دامئًا.  اليتال سامء 

رح ُك تف م. أ مال ببشاش هتا وترحاهبا ابللك، وىف املؤمترات اكنت هتمت بأ ن امتازت والفرح:( البشاشة 2

نضحك معها  فاكنت حترض معها بعض املأ كوالت )اكلرجنة واملش ... وغريهام( وكنا وحمبهتا،من حولها ببساطهتا 

 ونسأ لها: فني الرجنة، ودامئًا جند معها مكيات أ حرضهتا معها فقط لتهبج ال خرين وتفرهحم!!  

لب مهنا  وهدوء،مصت  يف( الوداعة: دامئًا ما اكنت ختدم 3 واكن  ،بوداعةتغيري خدمهتا قبلت وحيامن طل

ىل أ خر أ ايهما وهو ما حتقق لها حسب قلهبا الوديع فظ يفُك ما هيمها أ ن تس متر  لت ختدم خدمة ربنا يسوع ا 

 حىت أ خر أ ايهما.  

حسق ويعقوب، ولتذكران أ مام ع أ ابءانأ حضان  يف+ نطلب لها نياحًا وراحة  براهمي وا  رش النعمة القديسني ا 

ىل ال بد أ مني.  ليعيننا الرب ك كرام من ال ن وا   ام أ عاهنا. هل ُك جمد وا 
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 اخلادمة امللتزمة األمينة ... صدقيمدام أمال 

 م/ فوزية يعقوب
 السامء مرحبًا هبذه ال نشودة امجليةل. يف اس تقبلها+ أ ختيل أ ن الرب يسوع 

ىل فرح يف"نعامً أ هيا العبد الصاحل وال مني! كنت أ مينًا   س يدك" القليل فأ قميك عىل الكثري. أ دخل ا 

 ني ومائة.وأ مثرت ثالثني وس ت فاجهتدتهللا عىل كثري من الوزانت ...  اس تأ مهنا+ لقد اكنت خادمة أ مينة 

 ... مدام/ رشا ... همندسة / رهيام. رايجتربية أ بناهئا: أ س تاذ/  يف+ اكنت أ مينة 

 مرضه وأ ايمه ال خرية. يف رعاية زوهجا ... وخاصة يف+ اكنت أ مينة 

 يفمثال قدوة و  يلاخلدمة. اكنت  اجامتعأ ول من حيرض  فهيي ابملواعيد.اخلدمة وملزتمة  يف+ اكنت أ مينة 

 .الالزتام

ام. حرضت حددها اخلد اليتاحلضور وملزتمة ابملواعيد  دامئة فهييخدمة املكتبة  يف+ اكنت أ مينة وملزتمة 

 خرية من حياهتا.املكتبة حىت امجلعة ال   يفوخدمت 

اندية  لقد تقابلت مع مدام طوابها.احلق. طوابها مث  يفاكنت رصحية وواحضة وقوية  صديقمدام أ مال + 

ىل السامء ... نسأ هلم صلوا من س نوات.زىك أ مينة املكتبة الراحةل قبلها بعدة  يعيننا  يكجلنا أ  . قديسني س بقوان ا 

 هللا كام أ عانكام.

 األخت الغالية أمال

 )أسرة املكتبة( ميحلسامية 
ن ذكرى ال ربعني ملن أ عطت احلنان للك من حولها، ل يفأ ن تأ ىت هذه اللحظة وأ كتب  نفيسيعز عىل 

 يفأ رسة املكتبة  يفأ تغلب عىل مرىض ولن أ نىس أ ن ُك فرد  ليكمرىض وتشجيعك  يف يب اهامتمكأ نىس 

ليك،  يأ يتمشلكه  ليك وجيد عندك الراحة وا يأ يتضيق  يفا   حلل.ا 

 نفوس نا يفذكراىك دامئًا 
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 األم احلبيبة ميس/ أمال

 هويدا فؤاد )أسرة املكتبة(
نك  الالزتامتعلمنا منك   سامه صىل من أ جلنا يفوأ خدان الكثري، أ مالنا ا 

 

 ميس أمال 

 (االستعارةجاكلني معوض )مكتبة 
 .ايكحلني نلق لن ننسايكوالكبري لن حمبتك وخدمتك للصغري  يفمجيهل  كنيتصدمت خبرب رحيكل املفاجئ 

 

 

 (16: 7من مثارهم تعرفوهنم. هل جيتنون من الشوك عنباً، أو من احلسك تيناً؟" )مت"

 بنات ثانويم/ مرثا مرقس.. أسرة 
ُك الظروف  يفداميًا عىل وهجها  ابتسامهتاكنت أ رى  ميس/ أ مالأ ان أ عرف اخلادمة ال مينة وال م الرائعة 

أ خت وصديقة ولكها حب للجميع وىل بصفة خشصية  فهييا من مثرهتا امجليةل رهيام تعهبا ومرضها وأ عرفه يفحىت 

هنا مثرة نتجت من جشرة جيدة أ تت بامثر ثالثون وس تون ومائة هنيئًا  يسني ابلفردوس مع القد ميس/ أ مال ليكا 

  ومع املس يح فذاك أ فضل جدًا.
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 الغالية م/ أمال  حبيبيت

 أعدادياسرة ... أختك/ إهلام يوسف
تعلمت منك كثريًا جدًا عىل املس توى  ادمة بنصاحئ غالية وعىل مس توى اخلدمة كنىت مثال للخ الشخيصا 

 لسامء.ا يفُك خدمتك ونش يطة جدًا رحلت من غري تعب لكننا تعبنا جدًا لفراقك لكن عزاان أ نك  يفال مينة 

 صىل من أ جىل

 صدقياجلميلة ميس/ أمال 

 منال فايز غاىل
ن مم ميس أ مال+ أ شخاص كثرية تدخل حياة اال نسان ولكن قليلون من يأ ثرون فينا. ولقد اكنت احلبيبة 

 اليتيةل للتعامل املرحي معها، بل وما يؤهل الشخصيات اال نسانية امجل  يسعدينأ ثروا يف، فلقد رأ يت فهيا ما 

 اكنت:تكسب القلوب فلقد 

ىل حنتاهجا مجيعًا هذه ال ايم فاللك مثقل وحيتصفه  ويهوجه ُك من يقابلها  يفبشوشة مبتسمة  -1 اج ا 

 تبعث فيه تفاؤل وحب للحياة. اليت الابتسامة

فها من ك نك تعر  والاحتواءلفة عند التعامل معها بل ُك احلب ية ودودة ال تشعر بغربة أ و عدم أ  خشص  -2

 التعامل. يفحرج  أ يس نني وس نني فيذوب 

ن اكنت متعبه، وتساعد ُك من حيتاج مواملواظبة عىل خدم القاساتحضور  يفنش يطة  -3 هنا هتا حىت وا 

 اخلدمة. يف يشء

ادر أ ن أ عانك ق اذلي+ هكذا رأ يتك وهكذا أ حببتك أ يهتا اخلادمة امجليةل، هنيئًا كل ابلفردوس، وهللا 

ىل أ ن  يفيعيننا   أ ذكرينا أ مام عرش النعمة. نلتقيأ ايم غربتنا عىل ال رض وا 
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 األم اخلدومة

 (ابتدائيسلوى جاداهلل )أسرة 
تعلمنا منِك الكثري رحليك املفاجئ اكن صدمة   يفلوحيد أ نك عزائنا ا لينا،كنت مبثابة ال م اخلدومة لينا وا 

 أ حضان القديسني. يفالسامء 

 

 السماء يفما أصعب أن نرثى أناس يسكنون األن 

 فت شفيقمري
أ مسع  هادئة بيننا. أ عرفها منذ س نوات طويهل مل هبدوء كام عاشت الاختطافلقد رحلت مدام أ مال رحيل 

ادمة ال مينة تتحىل هبا اخل اليتوالقدوة  لاللزتاممهنا لكمه تديهنا أ و ترصف تالم عليه بل اكنت مثال ومنوذج 

 أ خالق وحمبة أ بناءها وأ حفادها. يفيراه  ال يعرفهاالصادقة من 

دلراسة ا يفعن نشاطها وهجادها وتفوقها  حيدثين شربا اكن دامئاً  يف)هللا ينيح نفسه(  زويجاكنت جارة 

يع يشهد حملبهتا واملظهر والتفوق منذ صغر س هنا. امجل  يةواجلدال خالق  يفوأ هنا منوذج وقدوة لبنات املنطقة قدوة 

اهرين منتظرين املوت كسارق ويرحل ال حباء وننتظر حلظة اللقاء. ربنا جيعلنا مس تعدين س يأ يتوطيبة قلهبا حقاً 

 حامتً. س تأ يت اليتذه اللحظة ه

هنا مدام أ مال  يفلنا شفيعة   صديقالسامء نفتخر أ هنا من كنيستنا ا 

 

 (7: 6يشوع بن سرياخ ) "من يتقى الرب حيصل على صداقة صاحلة"

 أوديت كمال
هنا )صديقة العمر ال أ س تطيع غري أ ن أ قول  أ مال عندما أ تلكم عن ىل سامه(ا   مالك عاد ا 
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 وصديقيتميس أمال حبيبيت 

 سناء منري
 وكنيت ابلزتامكالعام وحتىب خدمتك يف املكتبة كنت ممتزية  اجامتعحضور  حتيب وكنيتكنت حمبة للجميع 

ىل مر ىس مطروح حمبة للمؤمترات. مس أ مال خادمة أ مينة يف ُك يشء أ ان فاكرة ملا سافران كخدامات للمكتبة ا 

ري انس كتي علميتمل مينعك من تواجدك يف اخلدمة.  حمبة للحياة مرضك كنيتوقضينا مع بعض أ ايم مجيةل 

جنيلالكواش يه وكنت قارئة ممتازة  س معلت مرق أ جبىت املسابقة وملا كنيسة مار تكوينوأ ول واحدة فينا  لال 

جزء كبري و لنا املوسوعة أ صبح عندان العهد اجلديد لكه  جتييبمرقس علشان  كنيسة مار برتويح كنيتاملوسوعة 

عداد كثرية اي حبيبيت مرشوع جمةل البوردا وأ صبح عندان أ   ومعليتجنيل أ تذكرك إلمي لكام قرأ ت امن العهد القد

ىل بصمة يف ُك ماكن لن ننساك أ بد وليكمن هذه اخلدمة قدمت الكثري والكثري  اس تفادوادمات كثري اوخ ًا ا 

 أ ن نتقابل صىل من أ جىل

 

 (10: 2"كن أمينا اىل املوت فسأعطيك إكليل احلياة" )رؤ 

 ابنتك رشا صاحل

م أ مناء نتعمل مهنم حياتنا انه يسمح لنا اننا نكرب ونرى امام اعيننا خدا يفلنا  بيعتهياربنا  اليلمن الرباكت 

لخادمة لولكن بأ ننا نشوف حياهتم وترصفاهتم وخدمهتم. ميس امال اكنت مثال رائع  ما يلكمواناخلدمة بدون 

. خدمهتا.أ ىت تتعهبا اكنت ملزتمة جدا اهنا  يفخدمهتا ومواظبهتا، حىت  يفشوف الزتاهما أ  بال مينة، كنت دامئا 

نسان املتلهف لس يفاجامتع اخلدمة الاقهيا موجودة  أ يجكنت ُك ما   أ يامع الصفوف الاوىل قدوة ومثال لال 

من الشخصيات ات املؤمتر  يفتتلكم. اكنت دامئا  يه مابدون  ويعلمينلكمة ربنا يرسلها. اكن الزتاهما يبكت الواحد 

ظة اىن خدمت كنت حمظو  الهادئ". واانامجليةل املبتسمة الهادئة املشجعة، اكنت مملوءة من "زينة الروح الوديع 

وح اخلدمة ر أ كيد أ خذت  واليلامجليةل واخلادمة املمتزية خبدمة من القلب  وأ خيت حبيبيتس نني مع بنهتا رهيام 

 من مامهتا.  دي

ىل ئكة ورحلت عن عاملنا بنفس الهدوء. اذكرينا امام عرش النعمة وصهدوء املال يفميس امال عاشت 

 من اجل ضعفنا. 
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 مال....أطنط 

 (الكنسية العضويةسرة أين وفيق )رش
 منذ يفاتذكرك منذ طفوليت حيث كنيت وادلة اعز اصدقايئ رشا ورهيام واتذكر بعض املواقف اليت اثرت  

 .النعمةكرينا امام عرش صغري ولن انساها... كنيت حمبه للجميع. اذ

 

 فضائل يف م. أمال

 أسرة يسوع الطفل
ع ولكن املراقب لل مور يس تطي صديق أ مال م.مل يشاء الرب ويسمح بأ ن يكون هناك خدمة مشرتكة مع 

 م. أ مال: يفأ ن يالحظ كثري من الفضائل 

لسمل فلك املكتبة واكنت تداوم حىت أ خر وقت عىل خدمهتا بلك أ مانه رمغ ا يفختدم  م. أ مالال مانة:  -1

ملكتبة داخل ا ويه الاطالعملن يريد  انتظارانفس املوعد داخل املكتبة  يفتكون م. أ مال يوم مجعة 

 ترتك خدمهتا  ظهرًا وال 2تنتظر تقريبًا حىت الساعة 

و يس تعري أ  رأ  من يدخل ليق انتظار يفخدمة املكتبة  يفم. أ مال  اس مترتزمن عز فيه القراءة  يفاملثابرة:  -2

 يقف عىل الباب يقرع لنفتح هل. اذليابلس يد املس يح  متش هبة

ن تصادفت ودخلت املكتبة -3  لو حىتم. أ مال مع  فأ نت أ كيد مدعو للقمة حمبة أ غايب احملبة والكرم: ا 

هنا منوذج فريد من اخلد يفاكنت قطعة خزب ومش ) سن مصت رمغ ال  يفام، خيدم امخلسني املقدسة( ا 

  مهنا.حىت الفلس ال خري، ليتنا نتعمل 

شفأ ذكرينا أ مام عرش رب اجملد   عنا. ىعوا 
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 طنط امال

 (حضانة)أسرة  جملي ييرينإابنتك 
ميَاَن، َوَأخِ 

ِ
ْعَي، َحِفْظتل اال ." )قَْد َجاَهْدتل الِْجهَاَد الَْحَسَن، َأمْكَلْتل السَّ ِ يلل الرِْبر لْكِ

ِ
ِضَع يِل أ  :4 يت 2رًيا قَْد ول

7-8) 

 .معايككنت ِبب اوى اطلع مؤمتر اخلدمة  .والالزتاماتعلمت مهنا احلنية  واخلادمة اليلالام 

عدة قا اليلمامتنا  نكا  بتحسسينا  جنبك. كنت وايج اقعد وقت الاُك ادور انت قاعدة فني وكنت داميا

 كنيتبدا يدك فاضية ااب   يتيجكنتيش ا م وُك مؤمترانُك،  وتصممي انناعلينا  بزتمعيمعاان عىل سفرة الاُك، 

 مليان حنية. اليلم ال  بقلب  بتعزيمحاجة حلوة لينا، و  معايك بتجييب

نكنىس ابدا أ  مش ه  كنيتأ ول صف همام  يف وداميا موجودةابدا عن اجامتع اخلدمة  بتغييبكنتيش ام ا 

جيابية بتحرضي،الزم  كنيتتعبانة،   .وبتشاريك اب 

 نىس ابدا الزتامك خبدمتك لغاية اخر وقت.أ  مش ه

 اذكرينا قدام عرش النعمة.

 

 األم احلنون

 اسره القديسني والقديسات( وثانيه )اسرة اوىل ... مريم فكرى
خدمهتا ويف  جدا يف امللزتمة للخادمةميس امال الام احلنون الفاضةل احملبة للجميع كنت ارايك دامئا مثال 

ك املبتسمة فراقك ولكن عزاؤان يمكن يف أ نك تركيت لنا صورت جدا أ حزننايف مواعيده ...  اخلدمةحضور اجامتع 

نفوس ُك  ومعيقة يفتركيت لنا أ اثرا مجيةل  وأ نك وأ ذهاننا.اليت لن يكون للنس يان نصيب يف حموها من قلوبنا 

ميانك املس  الناس  وحمبتك للكمن طيبة قلبك ووفاءك  امجليةلحمبيك اذلين أ خذوا منك ُك املعاين  يحي. وا 

 .النعمةامام عرش  اخلدام. اذكريناتركيت جشرة مباركة من ابناءك  أ نك وعزاؤان ايضا
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 الكل مأمال.. أيس م

 )أسرة الشهداء والشهيدات( ورابعة ثةالث سرةأ ...نرمني منري

فس دور ن يفاخر فرتة ِبمك ماكن خدمتنا  ابمسه،اكنت حمبه لللك وعارفه اللك  لاللزتام، احلريفاملعىن 

 اخلدمة. يفوتشاركنا ، ماكن خدمهتا اكنت داميا ايدها س بقاان وتساعدان وتوهجنا

 صورتك قدامنا حماولني التش به هبا تفضلاوه قلوبنا. يفذكراك  م. امال

 فردوس النعمي يف كربنا ينيح نفس

 

 ميس/ أمال كانت خادمة مبعنى الكلمة

 أسرة األباء واألنبياء(... أسرة خامسة وسادسة )حنان مجيل
لس وجت اجامتع يف ويهفأ تذكرها دامئًا  اخلدمة،خيص  يشءُك  يفخادمة نش يطة وملزتمة ومشاركة  فهيي

خلدمة ُك الرحالت واملؤمترات اخلاصة اب يفوأ يضًا مشاركهتا  الاجامتع بدرينيسة وحضورها مقدمة الك  يف

 حقًا اكنت خادمة رائعة.

 النعمي. أ مني فردوس يفربنا ينيح روهحا 
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 والقدوةميس آمال األم الفاضلة 

 الرسل( )أسرة أعداديسرة ... أجمديكمال 
كت لقد تر  القيامة.رجاء  ورقدت عيلايمن رحلت  واال ميان. من اكنت حياتك مليئة ابلعطاء واحلب اي

ئنة مع مطم  وروحك الطاهرةارقدي بسالم يف ملكوت رئيس السالم  حمبيك.يف أ عامق  وأ ملا مريرافراغا كبريا 

 والقديسني.ال برار 

 

 أيقونة للخدمة

 بنات أعداديماهر ... اسرة  ةنهل
هنا اكنت ابلرمغ ان خدمهتا ليست مس ئوهل عن نفوس ولك: ِبقمدام امال انسانه مجيهل فعال وخادمه امينه 

كتب روحيه جمالت بوردا مثل ما علمنا الس يد  املكتبةوابتكرت خدمه جنب خدمه  اخلدمة عىل مواظبة

 امجلوع. أ طعممش بس تعالمي ومعجزات .... لكن كامن  اخلدمةاملس يح 

ت حىت ملا امسك واجدها حارضةأ حرض الا  مره ما فيشحرضته مرات قليهل  اخلدمةمش بس كده اجامتع 

 حترضه،  اخلدمة الزمعصا يف يدها لكن اجامتع 

 -م لكمه مهنم ليسوا خدا وان اكن اخلدمةكيف تكون فعلمت اوالدها روح  اخلدمةلو نظران حلياهتا نتعمل 

 فكري.ويه راحت السامء لكن مش ممكن تذهب عن 

 للخدمة أ يقونةفهيي 
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 صدقيطنط آمال 

 بنات( ثانويسرة أحمسن ) نسرين

ي حقيق ثباتالثابت ... فقد كنت يف  بغصهنا الكرمةحني أ ردت ان أ كتب لكمة عنك قفز يف ابيل مثل 

لمتينا بال كسل او ملل أ و جضر ... فقد ع  ادلؤوبةيف املس يح ... الثبات الواحض يف حياتك معه يف خدمتك 

مة زوهجا يف خد الل لئاملرأ ة الفاضةل اليت مثهنا يفوق منك  لتجعل أ ورشلميالثبات حني نراك هتمتني خبدمة 

 س نني مرض طويةل.

حققي وكد يف خدمة الهيودية والسامرة فتعرفني نفسك من مثارك احلس نة لت وايضا وانت تسعني بلك هجد

 قصد نعمة يسوع فيك كام قال من مثارمه تعرفوهنم فنجدك يف أ والدك خدام لللك طوال الوقت. 

مل القلوب اليت يف طريقك ... ابتسامة حت ل قايصوزعني ِبضور طاغ ابتسامة ال تنىس واخريا أ راك ت

ت عظات مفرحة ... عظات ثبات يف املس يح ... عظات عن هجد وتعب العبد ال مني والتاجر الراحب لوزان

 امللكوت.

ال أ ين وجدت اال جابة بسهوةل بعد صالة يف حدي ومل نس توعبتعبنا جدا  د يث مع أ حانتقاكل الرسيع ا 

القاة ملأ خويت اخلدام ... هكذا هو العبد املس تعد مىت جاء س يده جيده سهران ... كنت مس تعدة طوال الوقت 

 احلبيب.

و حق ُك طنط أ مال ذات الرصيد الرائع من احملبة يف قلوب اللك تعلمنا منك ومن مثارك الرائعة ُك ما ه

ن اكن  ما هو جليل ُك ما هو عادل ُك ما هو طاهر ُك ما هو ن اكنت فضيةل وا  مرس ُك ما صيته حسن ا 

 مدح ففي هذه نفتكر دامئا.

بتك ... رائعة اديتهيا كعبد صاحل امني يف أ رض غر  بفالحةجتنني مثار ثباتك يف ملكوته  أ نكندرك ال ن 

 صيل عنا أ مام عرش نعمته ... أ مني.
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 أمال حبيبيت

 ةفصل اعداد خدم... أختك/ إحسان
 يف ولكن كنت حتبني هللا كثريًا فأ حبك واس تمل وديعته أ عرف أ نك – أ مال ايأ ان أ فتقدك  – وحش تيىن

أ مني س بقتك وهو هل اجملد وعده صادق و  اليتماكن ماكفأ ة كل من رب اجملد عىل أ عامكل  –ماكن حلو خالص 

ىل فرح كنت أ مينة عىل القليل فأ قميك عىل الكثري أ دخ أ مال ايتعاىل  الهبييذكل الصوت  فسمعيت يدك س  ىل ا 

  هللا.لقد اكنت عىل عالقة قوية مع  –

 من زمن بعيد وخدمنا مع بعض وىف فصل واحد عرفتك وتعلمت منك الكثري اكنت قليةل أ مال ايعرفتك 

اكنت  نفسها عظة وتعلمي دون الرشح والالكم يهمصت اكنت  يفتعظ ابلالكم ولكن اكنت خدمهتا  الالكم وال

هنا فاهتا ، يكفى الالكم عهنا وال يكفى كتابة كتاب عن ص اكنت عظة متحركة برصاحة ال حمبة ابزهل عطاءه ا 

خوهتا اخلادمات  لقد  – مع أ حد أ و زعل مع أ حد اختلفتيوم أ هنا  يفمل أ مسع  –اكنت لها عالقات طيبة مع ا 

وقت وال ال ال مل يوجد عندها عائق –من بناتنا  ابنةاكنت خادمه أ و  أ ياكنت س باقة لنرش السالم مع ال خر 

 بدون سبب. اليتاجملهود وال املال لتقدمي اخلدمة النقية الطاهرة 

يعرف أ حد  أ عامل اخلري دون أ ن يفكنت س باقة دامئًا لعمل اخلري فكثريًا ما كنت تشرتكني  أ مال حبيبيت+ 

ك اخلادمة تقد فيأ فتقد حمبتك وأ فتقدك ك خت حمبة وأ فتقد فيك البساطة والبذل والعطاء واحملبة أ ف  –أ و يسمع 

 الزمان.هذا  يفأ مال غري موجود  أ نت نوع من الشخصيات اي –ال مينة 

نك وأ طلب م  يعزيينوهو قادر أ ن  –هللا قادر أ ن يعطى أ والدك العزاء وهو قادر أ ن يس ندمه ويعيهنم 

 أ عانك.يعيننا هللا كام  ليك –أ ن تذكرينا أ مام عرش النعمة 
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 راجيأم 

 (اخلرجيني فصل) خدمة إعداد –زوق أ/ ميالد مر
زيك اي صديقمدام/ أ مال + هذا هو النداء املفضل للراحةل الكرمية  اكنت  يجراأ م  فعندما كنت أ اندهيا ا 

رس ال حد مدا يف رايجكنت اخدم  اامجليةل تعلو وهجها وأ ان أ عرفها منذ أ كرث من ثالثني عام عندم الابتسامة

 يفحبة خشصية مرحة خفيفة الظل ل قىص درجة وقد ربت أ والدها صا يهال م احلازمة وىف نفس الوقت  فهيي

 خوف ربنا.

اد ُك رحالت الكنيسة واكن دلهيا قدرة جعيبة عىل جتمع أ فر  يف أ سايساكنت عضو  صديق مدام أ مال+ 

ها عىل فنون الطبخ واكنت حترض معاها ش نطة مملوءة مأ كوالت شهية توزع  يفاكنت أ س تاذة  فهييالرحةل حولها 

 .الشهيي مدام أ مالبأ ُك  واكتفوااخلدام الوجبات ال ساس ية  ما تركين مبنهتيى احملبة وكثريًا احلارض 

دمة وليس اخل اجامتعحضور  يفمن أ كرث الناس مواظبة  فهيي لاللزتامقدمت لنا منوذجاً فريداً  مدام أ مال+ 

ئةل الصفوف ال وىل تناقش املتلكمني وجتيب عىل ال س   يفاحلضور فقط ولكنه احلضور الفعال فاكنت جتلس 

 املواضيع. اختالفرمغ 

 ال رسة الكرمية. حمبهيا ول فراد للك اً سامئيفردوس النعمي ونسأ هل أ ن يعطى عزاءًا  يفنيح هللا نفسها البارة 

 

 اهلادئة االبتسامةوداعاً صاحبة 

 (اخلدمةإيزيس جرجس )اجتماع 

ل  ْرِشِديمكل وا مل ىَل هِنَ " الْذكلرل
ِ
وا ا رل َمِة هللِا. انْظل ْ ِبلَكِ وُكل يَن لَكَّمل ِ ْم "  اذلَّ ميَاهِنِ

ِ
ْم فَتََمثَّللوا اِب  (7 :13 )عبايَِة ِسرَيهِتِ

ت اكن حقيقي"  صديقالعزيزة " ميس أ مال  خادميتأ ول أ ية تذكرهتا عندما دعيت ل كتب لكمة عن  هذه

ىل خدمهتا  ديد حىت لو هدوء ش يفاملكتبة ُك مجعة صباحًا  يفخادمة رائعة كنت أ راها دامئا ملزتمة جدا تأ ىت ا 

 اخلدمة امجليةل مل تلك أ و متل يومًا  هبذهمل يشعر أ حد 

ىلكنت أ نهبر عندما أ راها رمغ ظروفها الصحية تستند عىل عصاهتا  اخلدمة  عاجامت يفخدمهتا تراها  وتأ ىت ا 

 روحية ال والمتتع ابللكامتالصفوف ال وىل شغفًا مهنا للتعمل  يفماكهنا املعتاد  يفأ ول احلارضين جتلس 
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 مقابل واجلدية واخلدمة بال الالزتامذلا دامئًا عندما أ تذكرها أ تذكر 

الَّ فَرًِحا " 
ِ
 (15 :16 )تث" فاََل تَكلونل ا

َعلل الْوَ   (13 :15 )أ مْجَه َطِلقًا " " َالْقَلْبل الَْفْرَحانل جَيْ

نونة الهادئة احل  اببتسامهتاللقلوب ذلا اكن ُك من يرى " ميس أ مال "  السحرياملفتاح  يه الابتسامة

ن اكنيشعر براحة نفس ية حىت  نه يعرفها من زمان وا   أ ول مرة يراها فهيا يشعر ا 

 والرضا الاكملابلشكر من حياة روحية قوية تمتتع فهيا  حتياهتشعر خلفها مبا اكنت  ابتسامة

 (15 :12 )رو" فََرًحا َمَع الَْفرِِحنَي َوبلاَكًء َمَع الَْباِكنَي " 

تفرح لفرحك  والكبري تراهاال ية فاكنت جمامةل جدًا للك الناس الصغري  وعائلهتا هذه يهأ يضًا اكنت حتيا 

شاعر احلقيقة لتك    " عىل فكرة امل من عائ  وك هنا فردةبلك مشاعرها  وتشاركك أ حزانكمن قلهبا فرحًا حقيقيًا 

  وراقيةاكنت صاحبة مشاعر حقيقة  ويه فعالً "  واللمسات احلانيةالنظرات  يفبتبان 

ْ َعِظميًا، يَكلو . بَْل َمْن َأَراَد َأْن يَِصرَي ِفيمكل ْ ْ َخاِدًما " " فاََل يَكلونل هَكَذا ِفيمكل  (43 :10 )مرنل لمَكل

 خيجل ُك من يراها  واالتضاع بشلكة اخلدمة اكنت " ميس أ مال " حتيا حيا

 تقويل:و جدا "  تشجعين وبعد اللكمةاخلدمة أ جدها تسمع برتكزي  اجامتعات يفكنت عندما أ خذ بركة لكمة 

 ال مينة  خادميتِبب امسعك " فمك من تواضع تعلمته منك اي 

 هذا اال نسان اكنتويه  وحيب ويشجع امجليعهكذا جتد اال نسان املتواضع قلبه كبري يتسع 

! كلْنَت أَ  اِلحل َواَلِمنيل َا الَْعْبدل الصَّ ا َأهيه : ِنِعمَّ هل دل يرِ لَك عىََل الْكَِثرِي. الْدخل " فَقَاَل هَلل س َ ىَل فََرحِ ِمينًا يِف الْقَِليِل فَأُِقمي
ِ
ْل ا

ِدَك "  يرِ  (21 :25 )متس َ

ِلَس َمِعي يِف عَ   :3 )رؤًضا َوَجلَْستل َمَع َأيِب يِف َعْرِشِه " ْريِش، مََكَ غَلَْبتل َأاَن َأيْ "َمْن يَْغِلبل فََسأُْعِطيِه َأْن جَيْ

21) 

 ...السامء فصىل ل جلنا يفحتيا ال ن حياة الفرح  يه

  



 17  
 

 مال...أ السر يف حياه م. ما هو

 يوسف شفيق
 الرس يف حياهتا اليت جعلهتا صاحبه الابتسامة والوجه البشوش دامئا .... ما هو 

 الرس؟ ما هوالظروف ... أ صعبكنا جندها بدون ابتسامهتا ووهجها البشوش يف قلام 

اء ومع ذكل دلرجة انه اكن بيأ ثر عيل مشيهتا دلرجة الاحنن ال خريةالرمغ من الام ظهرها يف الس نوات  عىل

 مثل م. ةومتعب ةازاي مريض أ نفس ناكنا نراها منتظمة انتظام اكمل يف حضور اجامتع اخلدمة دلرجه كنا نلوم 

 الرس؟ليس هبذا الانتظام؟ ايه  ك حصاءمال تنتظم واحنا أ  

 

 ومثال لكل خادم وخادمة مال قدوةأميس 

 ناصر وليم
  احملبة، هقلب انسان ال يس تطيع املرض او كرب السن ان يقيد هذ يفعندما تدخل حمبة املس يح 

قدس لزتام وحمبة الكتاب املالكنيسة للك خادمة من حيث الا تمتناه اذلياملثال  يهميس امال اكنت 

 .وحمبة ُك من حولها

اذن ُك خادم وخادمة ان شعرت يوما ما ابلكسل  يفامهس  تتلكم،ميس امال اكنت عظة دون ان 

 خدمتك فقط تذكر ميس امال يفوالفتور 
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 ومل تكل أمسيتعبت من اجل 

 عماد مرقص
، 2: 2ومل تلك" )رؤ أ مسيوتعبت من اجل  وكل صرب،وقد احمتلت  وصربك،"اان عارف اعامكل وتعبك 

ه خلرب انتقالها اكنت هذ ومبجرد سامعيسبمترب  15مساء السبت  صديقعلمت خبرب انتقال ميس امال ( 3

 : أ ذين يفترن  اللكامت

 ومل تلك أ مسيتعبت من اجل 

هبا رمغ تع ةاخلدمجدا عىل احلضور صباح ُك يوم مجعه اىل  حريصةلكنا كنا نرى ُك اكنت ميس امال  -

نت كذكل اك - ودون انقطاعابنتظام  اخلدمةعىل عاكزها اىل  ويه تستندفقد اكنت تأ ىت  -وصعوبة احلركة 

رص دامئا كام اكنت حت  - وبال انقطاع ال س بوعي اخلدمةحضور اجامتع  والانتظام يفجدا عىل التواجد  حريصة

 تغيري كذكل رمغ -من عالمات املؤمتر  ومشاراكهتا عالمة واكن تواجدها اخلدمةُك مؤمترات  يفعىل التواجد 

 الظروف  اكنتوايامناكن املاكن  لكل ايامنبل اكنت دامئا ختدم بال  تش تيكماكن خدمهتا اكرت من مره الا اهنا مل 

نت اك اليتلن ننىس ابتسامتك  -لن ننىس حمبتك للجميع   -لكل  وتعبك وخدمتك باللن ننىس امانتك  

ينىس اعامكل  اكس املاء البارد لن ال ينىس اذليهللا  والزتاماك ونثق انجيابياتك ا  لن ننىس  -وهجك  ال تفارق

 .بال لكل وتعبك وصربك وخدمتك اليت

 هدوء  ورحلت يفخادمة خدمت هبدوء  صديقحقا ميس امال  

 النعمةعرش  ماذكرينا اما نلتقياىل ان 
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 ألبوم الصور
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 هبا خدمة القدوة. وهي خدمة عملية. الصامتة وأعين اخلدمة

وليس فيه احلديث عن الفضيلة والقداسة، وإمنا تقديم النموذج أو املثال العملي هلا، 

كالم. وهي خدمة أكثر عمقًا، حتى إن كان صاحبها ال يُحسب بني بدون شرح أو 

اخلدام. إنه ليس واعظًا، ولكنه هو نفسه العظة، يتعلم الناس من حياته ال من كلماته. 

 وإن تكلم يتعلمون منه أسلوب الكالم الروحي..

ني هذا النوع من اخلدمة بأحد اآلباء الذي مل يطلب من القديس األنبا يذكر

 أنطونيوس كلمة منفعة، وإمنا قال له "يكفيين جمرد النظر إىل وجهك يا أبي..".

 " واخلادم الروحي الروحية" اخلدمة  الثالث شنودةمن كتاب مثلث الرمحات قداسة البابا 
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