
   

 

 الرتبية الكنس ية

 

 
 

 

 
 

 

 اخلادمة رشا جرجس 

 مستندة على حبيبها... قدوة ومثال



   

 

  



   

 

 

 

 

 صاحب الغبطة والقداسة

 البااب املعظم الأنبا توارضوس الثاين

 118اباب الإسكندرية وبطريرك الكرازة املرقس ية 

 



   

 

 

 

  حسب هللا جرجس رشااخلادمة  

 م1981 أأكتوبر 25ودلت يف 

 م2018 نومفرب 15يف رقدت يف الرب 

  



   

 

 تقديم
 الصليب هجاد بفرح

اهدوا ل تنسوا انمك مل جت -انظرين للصليب  أأنمتاجهتدوا ان تدخلوا من الباب الضيق و 

... ينا "بل املس يح حييا ف " ل حنيا حنن حنصل عىل المثر  هجادا ليك - ةحىت ادلم ضد اخلطي

 الأاننيةنصلب  -نصلب اذلات  -نسهر عىل صلب لك خطية صلب ربنا يسوع من اجلها 

نصلب التذمر وعدم الشكر...   نصلب لك هذا لننال حياة املس يح بدل  - الكراهيةو 

 حياتنا يس تحق من اجهل ان نعيش الصليب. أأليس هذا حياتنا... أأليس هذا اقوى هدف يف

 .دفعنا للجهادالهدف ي

 صليبنا وصليب ربنا

.. اىل الصليب. أأين ينفصال عن بعض ذلكل قال انظرين اىل رئيس الاميان أأ  يل ينبغ

نا صليبه شهر رب أأ وكيف قابل ربنا رفض العامل هل ابرتفاعه عىل الصليب جفذب اليه امجليع لقد 

لصليب اطم وقابهل حبب الكربايء والتعيري والسب والل ةاننيالأ و  ةالكراهية و وجه البغض يف

 جل الطاعننيلأ  ةالصليب املطلق وبذل الصليب عن العامل لكه والصال واتضاع الالهنايئ

وضعف  يبوقوة الرؤساء واحلاكم والعامل جبهل الصل  الفالسفةوالباصقني. لقد قابل ربنا حمك 

 (1كو 1"لن ضعف هللا اقوى من الناس وهجل هللا احمك من الناس" )الصليب 

لن ربنا مكل عىل خش به وقال  ييالهروب من الصليب يعادل الهروب من اجملد الاله 

عباره عن  يوحياة املس يح "ليمتجد ابن الانسان ةد اتت الساع"والان قعن ساعة صلبه 

 .لك مهنا ابجملد ييينهت  اليت ةطريق مملوء ابلصلبان الذليذ



   

 

 هو الطريق الوحيد ايل ... فالهروب مهنا ضياع للمس تقبل والصليبةفالصليب مدرس

 دي.. فالهروب منه هو دخول للموت الابة..القيام

به الا نزول الس يد املس يح وجتسده وصل  ةذلكل مل يكن امام هللا طريق خلالص البرشي

 ريق"ط"اان هو الذلكل قال 

 ...عن صليبك بل اكتشف فيه قوة قيامتك فال ترتد اي ايخ

 ..ألكيكل هجادك لئال تفقد يف يخأأ ىخ اي اول ترت 

 

 الصليب يف حياة القمص بيشوي اكملمن كتاب 
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 على حبيبها" مستندة"...رشا جرجس

 رمزيالقس إسحق 
اجر... من هذه الطالعة من الربية كأمعدة من دخان معطرة ابملر واللبان وبلك أأذرة الت

 من هذه الطالعة من الربية مستندة عىل حبيهبا... )نش يد الأنشاد(

ىل الأجماد ا يفاحملبوبة/ رشا جرجس  الابنةهكذا تس تقبل السامء  لساموية طريق رحلهتا اإ

 ... 

 4 حوايلوأأرسهتا منذ فرتة ليست طويةل  يهوابلرمغ من أأن وجودها بيننا وخدمهتا 

ىل أأهنا تركت بصامهتا وطبعت  معها  وصورهتا عىل لك اذلين عرفوها وتعاملوا امسهاس نوات اإ

... 

 حبوايلس نوات وبعدها  4فصل الشهيد أأابنوب منذ  يف املالئكةا بأأرسة بدأأت خدمهت

 وكاميويوجود أأورام وبدأأت رحةل عالهجا من معليات  اكتشفتس نوات  3منذ  أأيس نة 

شعاع، وبعد فرتة بدأأت الأورام   ...الانتشار يفواإ

وزوهجا أأنطونيوس، واكنت مواظبة عىل  يهمك حتملت رشا من أ لم مربحة بلك شكر 

 خلدمة بلك حب ونشاط حىت أأخر نفس.ا

 اكن قلهبا وبيهتا مفتوحًا للك الناس ...

اكنت حتب أأولدها جوى ويوسف وزوهجا أأنطونيوس بدرجة كبرية جدًا، واكنت حتب 

 لك ذكل للهناية... يفشغلها واكنت أأمينة 

 وسطنا يتعمل مهنا الكبري والصغري ... يفحقًا اكنت رشا جرجس أأيقونة 
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تك بي  يفأأمينة  كنيتلك هذه ال لم والأتعاب بصرب وشكر، وكام  احمتلتن ايم طوابيك

لكثري اللأمل هكذا شاءت عناية هللا أأن يقميك عىل  احامتكل يفأأمينه  وكنيتومعكل وخدمتك 

 جمد مرياث القديسني... يفوجيعل كل نصيبًا 

أأعانك ، وكام ييكعزاًء لزوجك احملبوب أأنطونيوس وأأولدك جوى ويوسف وللك حمب 

 الرب فليعيننا حنن أأيضًا لنمكل زمان غربتنا خبوف ورعدة ...

 أأذكرينا أأمام عرش النعمة

 

 

 ناء عجيب وجواهر مثينةإ

 القس كريلس بشرى
لم... أ  هكذا نصف أأبناء هللا اذلين عاشوا وذاقوا من شوق حمبته... رمغ ما مير هبم من 

ض اكنت مغ الأمل اكنت ختدم... رمغ املر ومرض... هكذا عاشت هذه الابنة احملبة للمس يح...ر

نِت ال ن تشكر. كنت أأراها دامئًا يف الكنيسة تتحرك ومتلأ املاكن ابلهبجة والفرح... نعم أأ 

ىل الأبد... أأذكرينا أأمام عرش النع  مةبعيدة عنا... لكن اخلادم الأمني ذكراه تدوم اإ
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 إن كان أحد خيدمين

 بولس رفعت القس
ن اكن أأحد  ن اكن أأ خاديموحيث أأكون أأان هناك أأيضاً يكون  فليتبعين خيدمين"اإ حد ، واإ

 (26: 12ب" )يويكرمه ال   خيدمين

هما الأب هذه ال ية متامًا عىل اخلادمة الأمينة رشا، خدمت بلك أأمانة وتعب فأأكر  انطبقت

 ولكلها ابجملد.

 تدل عىل حياة أأمينة ممتزية: اليتمعها ملست العديد من الفضائل  تعاميل يف

شدة مرضها  يفاخلدمة  يفاكنت تواظب عىل تواجدها  وخدمهتا،بيهتا  يف البذل:+ 

منا تقدم وتعطى من حصهتا ووقهت ل تشفق عىل ذاهتا، ول وأ لهما،  ا وجمهودها.تطلب راحهتا، واإ

 ول مصل ختاوتعاملها اللطيف مع اللك، حقًا عاشت  اببتسامهتارشا  امتازت الوداعة:+ 

 الشوارع صوهتا. يفأأحد يسمع  تصيح ول

حساس ابلسالم   والطمأأنينة.أأسلوهبا والكهما، مرحي يعطيك اإ

 شكر حتمتل وتقبل. يف، ول أ لم اجلسد، بل مرضهامل تشكو  بدون تذمر: احامتل+ 

ن كنا اليوم نتذكر بعض مالمح من  ىل هن وتعلمينا،فهو ملنفعتنا  حياهتا،اإ اية سريهتا لننظر اإ

مياهنا.  فنمتثل ابإ

 

  



 12  

 

 ميس رشا 

 ناصر وليم
  ...قدوة ومثال يلمل اراك الا قليال ومل اتعامل معك ولكنك رصت 

عنك وعن حياة الفرح والرجاء وعن  حتدثين جميل ريينيلك مرة اكنت ميس ا ففي

رض اخلدمة حىت الاوقات الاخرية من حياتك عىل الارض ابلرمغ من قساوة امل يفاس مترارك 

 فنا كنت اشعر مبدى تقصريان وضع 

 مثال لالحامتل والفرح والرجاء  س تظل

 صىل من اجلنا
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 إن أراد أحد أن يأتي ورائي

 عماد مرقص
ْن َأَراَد َأَحٌد َأْن يَأيِْتَ َوَرايِئ، فَلُْيْنِكْر نَْفَسُه َوحيَْ »

ِ
 ."ِمْل َصِليَبُه لُكَّ يَْوٍم، َويَتْبَْعيِن ا

 (23:9 لو)

 وجمدامل  - وقيامهموت  -وفرح للصليب وهجان حزن 

 القيامة فلقد اكن الصليب هو الطريق اىل املفرحة القيامةبعد الصليب احملزن اكنت هناك 

 القيامةما اكنت  ولول الصليب واىل الأبدية

لأمل رشا الصليب بوهجيه وجه الفرح ووجه الأمل عاشت وجه ا اخلادمةاختنا  ولقد عاشت

ه دامئا مرضها وعاشت وجه ا واملها اثناءيف معاانهتا   بتسامة اثناءالالفرح فلقد اكن وهجها متلأ

 الارض.حياهتا عىل  يفحىت اخر وقت  املس مترةخدمهتا 

ئب املناديل والعصا ولكن اكنتاكن للقديس بولس شوكة يف اجلسد تفرز راحئة كرهية، 

ن ومحقا ان هللا قادر ان خيرج من الالك أالك  -تشفي املرىض وخترج الأرواح الرشيرة 

 يفلنا درسا  اكنت متر هبا رشا الا اهنا اكنت تقدم اليتفرمغ حمنة الامل واملرض  حالوة يفاجلا

 وفرح وشكر ورجاءاببتسامه  الصعبة ورمغ الظروف ورمغ الالمرمغ املرض  اخلدمة

 صىل لأجلنا
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 رشا وحبيبيت أخيت

 مارلني سيف
 كنيتخدمتك وبشوشة دامئًا وىف مرضك  يفأأخت أأصغر وفعاًل خادمة أأمينة  يل كنيت

رادة هللا. لكن عزائنا الوحيد أأنك  ان القديسني. أأحض يفصابورة ومتحمةل الأمل ومقتنعة دامئاً ابإ

 مالك عىل الأرض. وكنيت

 صىل من أأجلنا

 

 

 أساسيات وصفات

 لعازر جون
 كةخذ بر وأأ أأن أأخدم  ويه يلأأعطاها  اليتأأشكر ربنا يسوع املس يح عىل نعمته الكبرية 

اخلدمة مع ميس رشا وأأن أأتعمل مهنا أأساس يات اخلدمة العملية وقد اكنت تتصف بصفات 

  ما ييل:كثرية ومجيةل جعلهتا جتذب امجليع حولها وخاصة الأطفال ومن هذه الصفات 
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 يففقد اكنت ميس رشا أأم حقيقية سواء لأولدها ابجلسد  -أأمومة بال حدود  أأوًل:

الرتبية  يف وأأولدها وحىت أأولدهاخدمة زوهجا  يفاخلدمة واكنت تتفاىن  يفالبيت أأو أأولدها 

 الكنس ية.

منا لكهتمت سواء بنفسها أأو حصهتا  واكنت ل يطني هبا خدمة احمل  وتركزيها هو اهامتهما واإ

 صغارًا.سواء اكنوا كبارًا أأو 

فبالرمغ  ،تذمر بالوالكثري فقد اكنت ميس رشا حتمتل الكثري  -بال تذمر  الاحامتل اثنيًا:

منا اكنتأأو تتذمر من املرض  تش تيكفمل نسمعها مرة  الشديدة،من أ لم املرض   تقبل واإ

ىل هللا حىت يعرب عهنا هذا الصليب   نتوقد اك بسالم،صليب املرض بلك شكر رافعة قلهبا اإ

ظهار  يفبشوشة   وشدهتا،أأصعب أأوقات املرض  يفمشاعر سلبية حىت  أأيوجه امجليع دون اإ

 وتتعاطف معهم.قد اكنت جبل اثبت ل هيزت بل اكنت حتمتل امجليع فل

 دًا،أأحاتم دون أأن يشعر هبا  ويف هدوء ابتضاعفقد اكنت ختدم  - حقيقي اتضاع اثلثًا:

ومل حد  أأيفقد اكن هدف خدمهتا هو ربنا يسوع املس يح دون طلب مدحي أأو شكر من 

هنا تتلكم ع يفمهنا أأبدًا  نسمع  اخلدمة. يفن نفسها أأو عن تعبهيا يوم من الأايم اإ

منا اكنت ختدم اكملالئكة  عامل مصدر للسالم للك من يت وسالم واكنت دامئاً هدوء  يفاإ

 سالم.الناجت من عرشهتا احلقيقية مع الرب يسوع مصدر لك  ادلاخيلمعها بسبب سالهما 

 ومعزية للحزاىن.رشا مفرحة للقلوب  واكنت ميس

هللا علهيا لهذا تس تحق أأن تسمع صوت  ائمتهنا اليتوس اكنت خادمة أأمينة عىل النف

القليل فأُقميك  يفكنت أأمينًا  والأمني.نعامَّ أأهيا العبد الصاحل "س يدها يسوع املس يح قائاًل 

ىل فرح س يدك روهحا البارة من هذا  انطلقت لقد .(21 :25 )مت" عىل الكثري أأدخل اإ
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ىل عامل الأرواح  الفاينالعامل  ىلأأن أأمكلت خدمهتا  واخللود بعداإ  السامويبيهتا  ورجعت اإ

  .والتسبيح ادلامئفردوس النعمي حيث السعادة  يفشفيعًا لتسرتحي  وصارت لنا

 (4 :65)مز  "دايرك يف وتقربه ليسكنختتاره  لذليطوىب "

 نطلب صلواهتا ليعيننا هللا كام أأعاهنا لنمكل أأايم خدمتنا بسالم  أأننا

 

 

 ...رشا حبيبيت

 شوقي شريين
 يرمز اىل دليل اخلادم الأمني: امسك

 روح احملبة والفرح والسالم ":"ر

 شوق اىل الأبدية "ش":

 الزتام وابتسامة برمغ شدة الأمل. ":"ا

 ،شفيعيتاي  وقليبفكرى  يفمعك فتعلمت منك الكثري وتعلقت بك، ستبقى دامئا  خدمت

 ، نلتقياىل أأن 
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 خدمة مدرسة

 يجمل يايرين اختك
 قَْد "

ِ
ْعَي، َحِفْظُت ال َوَأِخرًيا قَْد ُوِضَع يِل 8ميَاَن، َجاَهْدُت الِْجهَاَد الَْحَسَن، َأمْكَلُْت السَّ

بُّ ادلَّ  ي هَيَُبُه يِل يِف ذكِلَ الَْيْوِم، الرَّ ِ ، اذلَّ يُل الرِْبرِ لْكِ
ِ
ُن الَْعاِدُل، َولَيَْس يِل فَقَطْ، بَْل ِلَجمِ أ يعِ ايَّ

بُّ  يَن حُيِ ِ  (8-7 :4 يت 2) "ُظهُوَرُه َأيًْضا ونَ اذلَّ

 رشا حبيبيت

 لك لكمة ىف ال ية ديه. فعال ينطبق علييك انت

 اكن هجاد حسن، هجادك ىف حياتك و خدمتك و معكل و مرضك. هجادك

 فعال امكلىت السعى، سعيىت حنو هدف واحد ، هو امللكوت. انت

اخلدمة  واملك بتيجي عز مرضك وانت يف ابين من لك حاجة بتعملهيا، كنيت وده اكن

نكحد يعرف  وماكنتيش حتيب للأولدهدااي  واكتباه وتزنيل تشرتىادلرس  وانت حمرضة  اإ

 ييجبت  كنيت لغاية البيت. وتوصلهيم يلمسافة كبرية  وتش يلهيم لوحدك بتجيبهيم اليلانت 

 .ايكمعقوة ابينة للك واحد يتعامل  فييك خالص. اكنتعبانة  وحمبة وكأنك مشبطاقة  ختديم

 درجة. واولده لأقىصمجيل بيحب ربنا  صايفانبعة من قلب  قوة

اخلدمة بلك  يفيوسف، أأو اولدك و  يمع اولدك، چو  بتتعاميل يبشوفك ازا كنت

 اخملدومني. ومع أأصعبالاوقات  أأصعب يفحىت  وصرب واببتسامة مجيةلحب 

اكن عىل  وازاي قلبكلك الاوقات  يفاحملبة الباذةل  لييك معااناخر مؤمتر  يف فييك شفنا

 حقيقة لهيم. وكنت ام ...والبيسني والنوماولدك وقت اللعب 
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 يلال ودامئا انتاخلدام  لأخواتكحد منك، كنت حمبة  ول زعليتصوتك  علييتما  معرك

 .عليكبتطمنهيم 

 عليه. بتسايل اليل وكنت انتمرضه  يفمرضك كنت س ند لكتري مننا  وبرمغ قساوة

، بس بييك معرفيتلك مدة  يهس نني  4وسطنا،  يفمالك عايش  كنيت: انت حبيبيت

 اتعلمت اخلدمة كام جيب أأن تكون. معاش،فهيم شفت اجنيل 

 امام عرش النعمة. اذكرينا

 

 

 نعماً أيها العبد الصاحل

 عزة جنيب
من يوم  ...قميك عيل الكثريأأ ينا يف القليل فأأم كنت  ...منيهيا العبد الصاحل والأ أأ  نعامً 

حبيت الصفاء اليل فييك والشكر  ،خفيف كدة عىل عرفتك يف اخلدمة واتعاملت معايك

ي ظروف أأ  رب اجملد رمغ خدمأأ زاي اإ علمتيين  ،وملا بقينا مع بعض يف اخلدمة .ادلامئ والاهامتم

ذكريين أأ  ...وحش تيين .علمتيين التسلمي بدون تفكري يف املس تقبل .لتعاب ل حتمتأأ و أأ يف حيايت 

 ...مام رب اجملدأأ ابنوب أأ ان وفصل الشهيد أأ 
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  األمينةاخلادمة  رشا

 يسوع الطفل أسرة
 ملالاواحامتل الشكر  والكثري عنالكثري  علمينمسعته عنك  اعرفك ولكن مااىن مل  رمغ

 .واخلدمة بتفاين

والتعب  الضيقةشكر عىل  ولكن ايضاان الشكر بيكون مش بس عىل الفرح  علمتيين

 شكر عىل لك حال.  -والامل 

عىل  مواظبةكنت  ورمغ ظروفكخدمتك  يفجدا  وكنت امينهالام بفرح  احمتلت

 الفصل اىل اخر وقت.   يف املالئكة واحلضور وسط وحتضري ادلرس اخلدمة
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 انت خادمة أمينة

 ماريون
ة خادمة أأمين انيتمش من فرته زمنية طويهل لكن جبد  بييك معرفيترشا امجليةل  ميس

ا ماسكني فريق مع بعض شفت فهي ويههمرجان حلضانة وكنت اان  يفبهيا اكنت  معرفيتاول 

وأأولدها  اكنت بتجيب اخرها وحتاول اهنا توفق بني شغلها وبيهتا وازايامانهتا خلدمهتا جبد 

  املهرجان. يوتيج

ىل فرح " نعام أأهيا العبد الصاحل الأمني كنت أأمينا يف القليل فأأقميك عىل الكثري ادخ ل اإ

  .“س يدك 

 امام عرش النعمة اذكريين

 

 

 صديقة وخادمة

 ليليان صديقتك
 وحش تيىن جاريت وكنيتيب صديقة وخادمة واط  أأمجل كنيتيىن ت وحش   بيتي حب  رشا

  أأوي.
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 حبيبيت رشا

 ظريف سناء
 مفتقدين وجودك وسطينا جدا أأكيد

قول اننا احصاب من زمان او اىن اعرف عنك وعن أأ اقول بس حاجة: مش ه عايزة

 حد أأيحياتك اكرت من 

 عايزة اقول اىن كنت شايفة انسانه وام وخادمة رائعة.  لكن

 يف لأولدكويوسف وكامن  يابجلسد جو  لأولدكلك حاجة حبب وبرسعة  بتعميل

 كنيتاو حىت  كنا عارفينه ول مرة مسعتك بتش تيكلكنا  اليلاخلدمة رمغ املرض والتعب 

نك بتوصيل نكفيه دلرجة اننا كنا بننىس اصال  انيت اليلمتضايقة او زعالنة من  اإ  عبانةت  اإ

 الظروف.  أأصعب يفوحمبة ومضحية حىت بشوشة ولطيفة ومبتسمة  كنيت داميا

التعب الاخري خالص ودخول املستشفى اكنت رشا تعبت وحصيت من النوم مش  قبل

 ومش عارفني ليه حصل كدة.  بنبيكبتشوف ملا اخلرب وصلنا اكنت صدمة وحزان جدا كنا 

ى س تقبلها ابلصالة وبس لكن بيبقأأ مش ب دي زيداميا ملا بتحصل حاجة صعبه  اكلعادة

 صغرية عيالها وجوزها حمتاجهنا واس ئةل كتري.  يهاس ئةل كترية لربنا ليه؟  نديع 

ك حاجة وبتضح أأياكن شلكها حلو قوى ومفهياش  النادي يفيوم لقينا رشا  اتين املهم

 وكامن اكنت بتطمنا علشان مزنعلش اكنت فعال رائعة. 
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وبترضخ من الامل بس بردوا  متأأملةا وشوفنا اد ايه اكنت نتعبت التعب الاخري ومسع  ملا

رمغ الامل قالنا جوزها انطونيوس انه مبسوط اهنا ول مرة قالت لربنا ليه ول اعرتضت ول 

 فقدت امياهنا رمغ الالم. 

انس كبرية  فيهصغرية  يهرب  بعد خرب انتقالها من عاملنا والسؤال الكبري ليه اي اتين ارجع

 جابة اكنت ليهبانة طب عيالها جوزها مامهتا بس الاع وت 

 وجنحيت املرض والامل واحمتليت وجزيتالامتحان  دخليت لأنك ليه:

اولدك وبيتك وخدمتك وخدمتهيم بلك حب  حاجات حلوة كتري حبييت معليت لأنك ليه:

 وادتهيم كتري رمغ املرض والتعب

 يفالافضل  كنيت لأنكالوقت املناسب  يفلن ربنا نظر اىل الامل واملرض واراحك  ليه:

 الامتحان.

نكعزائنا  اخريا  تصىل عنا امام عرش النعمة. القديسنيالسامء مع  يف اإ

 يعزى لك قلب احبك  ربنا

 ويوسف يجو  لأولدك عزاء

 انطونيوس ولزوجك

 واخوتك واصدقائك ملامتك
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 ألبوم الصور
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 "نفس بال صليب كعروس بال عريس"

 بيشوي كاملالقمص 

لن ربنا مكل عىل  ييليب يعادل الهروب من اجملد الاله هروب من الص ال 

 "ليمتجد ابن الانسان ةد اتت الساع"والان قخش به وقال عن ساعة صلبه 

لك مهنا  ييينهت  اليت ةالذليذه عن طريق مملوء ابلصلبان عبار  يوحياة املس يح

هو الطريق  ... فالهروب مهنا ضياع للمس تقبل والصليبةفالصليب مدرس. ابجملد

من كتاب  -ي دخول للموت الابد .. فالهروب منه هوة.القيام الوحيد ايل

 الصليب يف حياة القمص بيشوي اكمل
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