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  جورج جنيب أ. الشماس اخلادم

  واحلكيم األمني الوكيل
ي الَْحِكميُ  ا��ِمنيُ  الَْوِكیلُ  ُهوَ  فََمنْ " ِ ُدهُ  یُِقميُهُ  ا�� ّیِ  ِ�ِ�َ  ُطوَىب  ا؟ِحيِهنَ  ِيف  الُْعلُوفَةَ  ِلُیْعِطَهيُمُ  َ�َدِمهِ  �ََىل  س�َ
ي الَْعْبدِ  ِ َذا ا��

�
ُدهُ  َ�اءَ  ا ّیِ ُدهُ  س�َ  )٤٣،٤٢:١٢(لو "!هَكَذا یَْفَعلُ  َجيِ
 من �لك متهت ٔآیضًا، وحكمي ٔآمني و�یل �ونك يف �سوع الرب قول �لیك انطبق لقد ... جنیب ٔآس�تاذ

 ... بأٔمورمه وهتمت احتیا�اهتم لتعطهيم بأٔمانة وختد�م حو�،
 ٔآمناء �حلقيقة یاحن  �یف لتعلمينا يه وٕامنا وممتزي، ٔآمني �ادم حياة حلرص ليست القلی� الصف�ات هذه

 فأٔقميك القلیل يف ٔآميناً  تكن وأ�مني، الصاحل العبد ٔآهيا "نعامً  املفرح الصوت �سمع حىت �لیه، یقمينا ف� للس�ید
َىل  ُاْدُ�لْ " الصوت: هذا سامع جنیب أ�س�تاذ اس�تحق حقاً  الكثري"، �ىل

�
ِدكَ  فََرحِ  ا ّیِ  "س�َ

 وملس عاملت حس�� جنیب، ٔآس�تاذ و�دمة حياة من مالمح بعض تقدمي القلی� الصف�ات هذه يف حناول
  فيه: حو� من لك

 صالة: ر�ل 
 هبدوء اللیل تصفمن  يف یقوم اكن الصالة، بفا�لیة القوي واميانه الصالة، �روح جنیب ٔآس�تاذ �اش �حلق

 !! ٔآ�د به �شعر ٔآن دون �لوة فرتة ویقيض لیصيل
 اخلاصة اتهحي ؤآیضا والكنيسة، اخلدمة ٔآمور لك ووضع املشالك، لك حلل والقداسات للصالة یل�أٔ  واكن
 و�دمه. ٔآحبه من یدي بني وأ�رسیة

 الس�نة، طوال مس�مترة بصفة ٔآس�بوع لك من وامجلعة أ��د قداسات يف یتوا�د �لزتام، يف لنا درس �اش
 دقيقة �لك علیمتت القداس بدایة من �داً  مبكراً  جمیئه واكن السفر، ٔآو املرض ظروف ٕاال احلضور من مينعه ال
 ��ر. خبور رفع بدایة من الكنيسة ٕاىل حيرض الصالة، يف

 و� القداس، اءٔآثن �م ٔآو حركة بدون خشوع، يف ویقف عینيه یغمض ... ٔآبداً  تُنَىس  ال للصالة وقفته
 یفارقه. ال الصالة ٔآثناء هادئ �بت ماكن

 وأ�عیاد. باتاملناس�  لك يف للكنيسة مالزما اكن ورو�انيهتا، الكنيسة، لطقوس حمباً  الصالة یعشق اكن

 اخلدمة: يف البذل 
 اكن ائیة،�س�تثن للظروف ٕاال ٔآبدا �دمته عن یتغیب ال لل�دمة، �دا حمبا جنیب ٔآس�تاذ �اش �حلق

 اخلدمة. يف ومس�ئولیته رسالته جيدا یدرك
 ٔآ�ل من صيلی اكن ٔآنه عنه عرفنا ٔآیضًا، املطلوب وفاق بل �دمته، عن اخلادم یصيل �یف منه تعلمنا

 ومبیطانیات. حبرارة صالة واملس�ئولني، اخلدمة ٔآمناء ٔآ�ل من یصيل واكن �مسه، وا�د لك اخلدام
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 للعطاء: حبه 
 ا�ت،حس وبدون �س�اء یعطي اكن فقد للعطاء، جنیب ٔآس�تاذ حب مقدار عن نتلكم ٔآن الصعب من

 �اش حقاً  ... �رسور یعطي اخلفاء، ويف اخلاص ما� من ینفق والكنيسة، اخلدمة �حتیا�ات �دا هيمت اكن
ا" الرسول بولس معلمنا قول ورٍ  فَِبُلكِّ  آ��َ  َوآ�م�  ."آ�نُْفِسُمكْ  ��ْ�لِ  َوآ�نَْفُق  آ�نِْفُق  ُرسُ

 :البشاشة 
 اكن ٔآیضا رضهم ٔآوقات ويف بل أ�وقات، ٔآصعب يف حىت !!، �شوشا مبتسام احملبوب �ادمنا �اش �یف
 والسالم. �لفرح �رشق و�ه �شوشًا،
 انطبعت فقد شك ونبد لو�ه، والنظر ملقابلته الكثري�ن اطمنئ املرحية، ومالحمه ابتسامته اللك ٔآحب مك
 مير ٔآو ایقمتض لشخص وفرح طمأٔنينة مصدر �شاش�ته اكنت و�ه!!، �ىل و�دمه ٔآحبه ا�ي خملصه مالمح

 صعبة. بظروف

 :التواضع  
 يف ؤآیضا نس�یة،الك  الرتبیة �دمة ٔ�مني طوی� لس�نوات �دم ٕاذ- الكبرية الكنس�یة مس�ئولیاته من �لرمغ
 بأٔنه ٔآبدا شعرك�  ال جنیب ٔآس�تاذ تعامالت ٔآن ٕاال – الكنيسة �لس �رئيس �دم حياته من أ��رية الس�نوات

 �ذاء ربطل ینحين ٔآن مس�تعدا اكن ٔآنه ذ� من وا�ٔكرث بل الكنيسة!!، يف وماكنة مركز � خشص ٔآو رئيس
 اخلاصة). �حتیا�ات ذوي (�دمة الن�ار یوسف القد�س ٔآرسة من خيد�م ا��ن أ�والد ٔآ�د

 اكن لو امك الظاهرة، اخلدمات عن یبتعد اكن كشامس حىت الظهور، عن �لبعد و�دمته حياته امتازت
 يف مس�ئول وآٔ  ك�ادم تقد�ره ٔآو ماكنه یضع وال ا�لص، �سوع حبیبه ٔآ�ل من فقط الكنيسة ٕاىل حيرض

 ٔآبدًا. �عتبار
 وال نفسهل  حيتسب مل !!، منه ٔآصغر لشخص ميطانیة ویرضب ینحين ٔآن مس�تعدا اكن ٔآنه العجیب من
 أ�وىل تكئاتامل  عن ابتعد كام �، �رامة ٔآو ��رتام یوماً  یطالب ومل �س�یده، حقيقي اتضاع �اش لكرامته،

ٍء، آ�ْ�تَِسبُ  لَْسُت  َولِكن�ِين "!! الناس من والتقد�ر والتحیات  )٢٤:٢٠(ٔآع "ِعْنِدي ثَِمینَةٌ  نَْفِيس  َوالَ  ِلَيشْ

 :القدوة  
ا" ، َمعِلَ  َمنْ  َوآ�م� َ َماَواِت  َملَُكوِت  ِيف  َعِظميًا یُْدَعى فَهَذا َو�َمل�  )١٩:٥(مت "الس�

 وخشو�ه صلواته يف و��ٔكرث وتعامالته، �مه يف احلقيقي، اخلادم حيیا �یف يف منوذج جنیب ٔآس�تاذ قدم
 العظة يه اكنت و�دمته حياته ولكن كثريا، ویعظ یتلكم مل رمبا يشء، لك يف قدوة �اش حقا ... الصالة ٔآثناء

 �جنیل. حسب للحیاة احلقيقية
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 القدوس الثالوث بسم

 نفسي حتبه من اىل رثاء
 ،للبعید الطریق ینري �فق يف ظهری  ا�ي الساطع واكلنجم وسطنا يف حيل عندما ملعانه يف اكلربق اكن

 قوه یعطي ا�هنار بدٔآیه عم �رشق حي� واكلشمس وعنایته الواسعة هللا مرامح واملرت�ني املتأٔملني للبعید�ن یيضء
 هلم. وحمبته هللا حنو للمنتظر�ن ودفاء

 رثیكآٔ  وملاذا �یف كينل ینقطع ال �ر�اء الیه املتطلعنيو  للناظر�ن �ر�اء الطا�ر رو�س أ�نبا �رس � وكنت
 .الغز�ر واحلب الكبري القلب صاحب � ارثیك وملاذا �یف واحلنو ةاحملب نبع نتآٔ و 

 العمل فيض � رثیكا و�یف ومباذا وا�دومني ةواخلدم ةالكنيس مي�ٔ  ا�ي العطاء نبع � ؟كارثی ومباذا �یف 
 حيتار يلوعق وحوايس قليب عامقآٔ  يلإ  د�لآٔ  نآٔ  ردتآٔ  لكام لكين الرس�رة وهدوء والسالم ةوالودا� ةواملعرف
 احلانیة بوتكآٔ  معق لتفهم خباطري جيول ما عن �ربآٔ  ليك حب من قليب عامقآٔ  يف ما عن �ربآٔ  نآٔ  عن لساين
 الباتوالط الصالة يف كتأٔمالتو  الرو� كو�اد مع�و  �دود بال �اتك ذ�بو  الصافية �رازتك وعن

 فردوس لرتث �ادك يف طریقك لتعد والصدیقني �راروا�ٔ  والقد�سني املال�كة �شارك ليك واملزامري والقداسات
 .النعمي فردوسو  أ�بدیة احلیاه مبرياث نعمآٔ  أ�مني اخلادم هياآٔ  الصدیق البار أ�مني وأ��ن اخلادم هياآٔ  النعمي
 .منيآٔ  �بد اىل ا�امئ ا�د وٕاللهنا النعمة عرش امام ذ�ر�آٔ 

 .جنیب الويف و��ن �دميت ورفيق قليب شقيق

 عويضه رويس القمص 
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 بيهمأ ملكوت يف كالشمس االبرار يضئ حينئذ

 جورج جنيب األستاذ
 وملس�ناه بأٔذاننا مسعناهو  بعیوننا یناهآٔ ر  ا�ي یدیه �ىل و�ربينا وتعلمنا تتلمذ� ا�ي واخلادم أ�س�تاذو  املعمل

  املعاش... �جنیل ٔآیقونة ...وأ�یقونة والقدوة وا�منوذج املثال فيه وو�د�
 ةالعالی الروحية هقامت قدر فعىل املمتنع... السهل ملدرسه فریدا منوذ�ا �د�ا اليت �جيال للك قدم جنیب آٔس�تاذ

 خياطب ف�ٔنه �عامر، ولك املس�تو�ت لك اىل یصل �دا وواحض �دا �س�یط بأٔسلوب ویت�دث یتعامل اكن لكنه �دا
 معه... تعاملوا ا��ن ولك �د�م ا��ن لك من �دا وحمبو� �دا قریبا اكن �� بلغته، وا�د لك

 للك ومفرح مهبج جو اضفاء �ىل حریصا للقلوب مفر�ا دامئا اكن انه املنفرد واسلوبه �ساطته دالئل ومن
 امجلیع... �ىل یوزعها اكن اليت إالجيابیة والطاقة الفرح من هائال رصید ميت� اكن الناس،

 �دا بعید �د اىل وجنح نللكثري� وطمأٔنينة وسالم وفرح وتعزیه �ركه سبب اكنت التلقائیة الرائعة ابتسامته
 ...املفر�ة البشارة �حلقيقة فاكن �سو�ء هللا خلدام رائعة مجی� صوره تقدمي يف

 �ىل بعثت  اكنت واليت و�دامه هللا اوالد عن الینا صورت اليت الكئیبة الصورة یغري ان واس�تطاع
 معها. ویتعامل �راها من لك وتنفر �كتئاب

 ةاخلدم ىل� و�ركزيه مهه لك الن �ٔخر�ن �س�ندها ان �اهدا حياول واكن إالداریة �مور حيب �كن مل جنیب س�تاذآٔ 
 دالئل من وایضا والده...ا حىت �ستشري اكن بل �رآٔیه �رأٔ �س�ت او ینفرد ان حيب �كن ومل نفس... �لك و�ه�م ةوالر�ای

 �قناع. من بقلیل رآٔیه عن یرتاجع ان �دا السهل من اكن انه العجیب واتضا�ه ةالشدید �ساطته
 قداسات لك صبا�اً  ٥ ةالسا� بك �لكوت ةالقدمي البطر�انه من بنفسه امحلل حضارإ  �ىل حریصا اكن

 بذ�... امللقي اخلدام من وا�د اي �لكف ان سهو� و�لك �دا ممكنا واكن س�نه لك ةالعام ةالثانوی امت�ا�ت
 �دآٔ  زجع� ان ودون �د،آٔ  یعمل ان دونو  اخلفاء يف یمت اكن �دود بال يا� وعطائه اعام� معظم واكنت

 �د...آٔ  منه یطلب نآٔ  دونو  �دآٔ  یتعب وآٔ 
 اكن �ام ةاملسؤولی وحيملهم ویعضدمه و�س�ندمه ازرمه من �شد ٔ�والده مشجعا دامئا جنیب س�تاذآٔ  واكن

 به قاموا ما لوال نها دامئا انطبا�ا ویعطهيم ةاخلدم جناح �هيمآٔ  ینسب دامئا واكن اماكنیاهتم ضعف او س�هنم صغر
 ... تنجح ان ةلل�دم ممكنا اكن ما معل من

 ماكنیات.آٔ  يآٔ  وجود دم� من �لرمغ �لعبور ةالكنيس رضآٔ  رشاء �ىل �شجیعنا يف واملبارش الرئييس سبب هو واكن
 �ادیه �ري هموهب ميت� اكن ةحقيق �دا�ٔ  مدارس �روس تدر�سه يف یدرس منوذ�ا اكن جنیب أ�س�تاذ

 يف یعيشون د�وال جيعل اكن انه �ر�ه ةالقص قص يف یندمج فاكن �والد، لك �ركزي �ىل س�تحواذ� يف
 عنده الصوت بقهط  تغیري اكن حيث ایضاح وسائل الس�تعامل حمتا�ا �كن مل خشصیاهتا... ویتقمصون القصة
 �لاكمل ومشاعرمه مه�ركزي �ىل و�س�تحوذ �والد انتباه جيذب ان اس�تطاع مبد�ا �حلقيقة فاكن ممتزية موهبه

 �د.آٔ  منه �رسح ان ميكن فال �د ابعد اىل
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 ... )ةاخلاص �حتیا�ات (ذوي الن�ار یوسف ةرس �ٔ  �دمته من �كرب النصيب اعطي جنیب س�تاذآٔ 
 الواحض واه�مه ر�ایته� مجیعا ومشلهم وحمبته وعطفه وحنانه بوتهآٔ  من �دا وافرا قسطاً  �لوا ا��ن ولئكآٔ  طو�مه

 فاكن ابدا... �لهيم لیب� ومل ةاملعيش�یو  ةالصحی ظروفهم �لك ؤآرسمه نفسهم،آٔ  �ٔ�والد ه�مها النوا�: لك يف
 عترصمهآٔ و  ةلو�د� �حساس �لهيم �لب وقد ودا�ه یوم يف مجیعا رٔآینامه وقد مجیعا... قلوهبم ملس حنو�ً  ا� هلم

 ...ایتاماً  صاروا دق �رحي� اهنم �شعرون واكنوا بيهنم فافتقدوه ٔآحهبم ا�ي والصدیق �ب غیاب يف �مل
 واليت الن�ار وسفی ٔآرسة يف احلاالت ٔآصعب حىت الیه جيذهبم وان حيتوهيم ان وابوته مبحبته اس�تطاع

 الودیع محللاك صارت حولها من لك �ىل شدیدا خطرا ومتثل �دا شدید بعنف وتتعامل امجلیع مهنا ینفر اكن
 یدیه... بني

 �دیدا مبدا تتعمل ان او �دید بدرس وخترج � موقف اي يف معه تتعامل ان �س�تطیع ال جنیب س�تاذآٔ 
 �دیدا شيئا كحيات اىل وتضیف �دیده خبربه تنتفع ٔآن فالبد �دمتك او مع� او دراس�تك او حياتك يف

 �داً  اً مؤ�ر  تعلميه فاكن الافتع او مبالغة اي دون والتلقائیة البساطة مبنهت�ى یترصف تعلميه يف واكن لبنيانك...
 بعد ف� ویصري انتفاع اميا لنفسا به وتنتفع وحياه سلوك اىل احلال يف یتحولو  �دا تلقائیه بصوره النفس تلقفهت 

 حياه... مهنج
 ؤآقامك أٔهلتت فقد القلیل يف امانتك �سببو  و�ادماً  واس�تاذاً  ومرشدا معلام لنا كنت وكام جنیب س�تاذآٔ 
 وهنارا لیال ا�لنا نم تطلب شفيعا لنا ورصت القد�سني مرياث �د ومس�تحقا الكثري، �ىل امينا لتكون الرب

 ا�انك... كام الرب ولیعیننا
َعاَدةُ  َ�َ  هنيئا �ةُ  الس� َماِوي�  َوالُْمِ�د�  َوالَْفَرحُ  اْ�ٔبَِدی ي الس� ِ  نِّْعَمةِ ال  َعْرِش  آ�َمامَ  آ�َذَكْر�َ  ،َوَمِجیدَ  ِبهِ  یَْنِطُق  َال  ا��

 تلمیذكو  بنكآٔ 

  رمزي اسحق القس
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 جديدة رضاًأ يتأور جديدة، مساء يتأور
 اطة�لبس یتسم ..�د.آٔ  �ز�ل ان حيب وال احلساس�یة شدید املشاعر رقيق ..ا�سان جنیب س�تاذآٔ 

 وا�ي امس �ىل امسه ( احن جورج اس�تاذ وبوا�ه به معرفيت ..�رجع كنيستنا يف والتواضع الطیبة و�البتسامة
 ���ر راجلد� وحب...لكن عطاء لكها العریقة...حياته رو�س �نبا منطقة يف �اما، ٤٥ من اكرث ايل �لضبط)

 یقابل وال الوعي نع �ائبا انه �لمت عوديت وعند افریقيا، يف الكرازیة عطليت يف كنت ��ري مرضه عند انه
 �زیت هویدهن رو�س ابو� قدس � یذهب ان واملعجزة ..عندي. الشدیدة ملعزته �داً  �داً  فتضایقت �د،آٔ 

 القامئ املس�یح مكثل یوما ٤٠ مدة يف معاً  معنا لی�لس رقاده من الصالة وبقوة هللا بقوة فيقميه املريض مس�ة
 ارسته عمو  معه �جللوس س�متتعتا وفعالً  ...به ليس�متتعوا یوما ٤٠ مدة تالميذه مع اكن وا�ي مواتا�ٔ  من

 �دآٔ  وىف ته،نیاح  من ا�م بضعة بعد نهآٔ  غرابة شدا�ٔ  لكن .للسامء.. انتقا� یوم حىت مرات... �دة احملبوبة
 سامءً  یتآٔ ور" :یغين .املنازل.. �دآٔ  يف جنیب س�تاذأٔ ب �مل�ٔ  صيلآٔ و  صيلأٔ ف .عیين.. من النوم یطري اللیايل

 �كن ومل امه،ام یقف نفسه وهو هللا عرش فيه یصف بیاتا�ٔ  من بيتا ورمن ."�دیدة. رضاآٔ  یتآٔ ور �دیدة،
 :یعين الرتنمية... يف دها� فمل البيت هذا عن حبثت خشصیا. هو منه مسعته لكين الرتنمية، ابیات من البيت هذا
 .اجلدیدة.. السامء يف العرش امام یقف نا�ٔ  معه وهو قيامته، موته، حياته، يف املس�یح الس�ید شابه خشص هو
 هللا. ر�ل � ذ�ر�آٔ  خبته... �

 شريين وطاسوني جورج يوحنا بوناأ
 

  النجيب جنيب ستاذأ

 والسخي الكريم نوعه، يف النفيس ،مثله على الفاضل هو النجيب
 لصفات مثال نفاك طوی� لس�نني جورج جنیب أ�س�تاذ مع معا�ش�يت فرته طوال الكثري ومسعت قرٔآت

  حنیا. ليك به نقتدي ان املس�یح �سوع ربنا و�ریدها املقدس الكتاب یصفها كام النجیب
�ُسونَ " + �نَ  الِْقّدِ ِ  ).٣:١٦(مز "ِهبُمْ  مرسيت ُلك�  و�فاضل �رض ِيف  ا��
 ).١٦:٤(�ش "الن�ِفيِس  ثََمَرهُ  َویَأ�ُلكُ  َجن�ُتهُ  اىل َحبیُيب  ِلَیأ�ِت " +
ّبِ  املتقون ؟ الَْكِرميُ  ُهوَ  �َْسلٍ  آ�ي� " +  ).٢٣:١٠(يس "ِللر�
ي" + ِ هُ  یُْصنَعُ  ا�� ِخي�  الَْقرِیبُ  یُْقِرُض  َرِمحُ َفظُ الَْیدُ  َوالس�  ).١:٢٩(يس "الَْوَصا�َ  َحيْ
الَ  ِلنَْمَدحُ " اذاً  + ��  ).١:٤٤(يس "النّجباءَ  الر�

 احملارب االمري تادرس القس
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  جورج جنيب استاذ الغايل حبيبنا وداعا
 امني - (ك�ادم كمياحل �مني ل�ادمل مثاال كنت فقد قلوبنا يف مرتبعا دامئا لكنك �املنا من ر�لت لقد نعم

 �ركه بيت كبيت سالما... مملوء وقلب �شوش و�ه مع انفعاالتك يف هادئا )الكنيسة �لس رئيسا - �دمه
 وصغارا �بارا ري�نالكث عیون يف رٔآیناه ا�ي احلب ذ� امجلیع احبك لقد مباركني... �داما وابناء فاض� �زو�ه
 مكثال ی�امجل  لفتاتك مع هلم... حبك يف رٔآوه مل وذ� الفراق دموع �الل من فضالء وس�یدات عظامء ر�ال
 الن�ار وسفی ارسه �يل احسق ابو� تويص جندك ��ء مع � ز�رتنا اثناء ؤآ�ٓمك مرضك شده يف وانت

 ما لكن ... �دیثاو  قدميا وامجلی� الكثرية املواقف من و�ريها ككثري�ن... �لیك و�كوا احبوك ا��ن وافرادها
 الهادئ للمس�یح، باحمل احلقيقي املس�یحي لٕال�سان منوذ�اً  كنت اذ الكبري... وقلبك حمبتك نتذ�ر ان � �لینا

 هللا. اوالد حمكه يف الهادئ والصوت الكبري القلب ذو املتواضع الودیع
 الساميئ ضنهح  القد�سني ا�ئنا حضن يف ةالطاهر  رو�ك یقبل ان هللا من اطلب ان � �سعين ال ��
 العزاء. لك احبائك ولك ومجیعنا بل وابنائك زوجتك مينح وان ا�ا�...
 نلتقي. ان حىت ا�انك كام هللا یعیننا حىت ةالنعم عرش امام تذ�ر� ان منك نطلب كام

 وهبه رافائيل القس االب لك احملب

 

 من أنت؟؟
 هل ٔآنت �ادمًا ... بل ٔآراك ٔآعظم من �ادم

 هل ٔآنت شامسًا ... بل ٔآثق ٔآنك ٔآعظم من ذ�
 ٔآنت �حلقيقة آٓب ومد�ر بل اجتارس ؤآقول ...

أ�جيال اليت تعاملت معك يف احتوائك وحبك ا�ي كنت حتم� بدا�� ٔآنت رصت ٔآسقفًا لكثري من 
 ويف عطائك للك من �سأٔ�.

قد �ش�هبت �لقد�سني يف ٕاخفاء فضائك. قد خرس� كثريًا �رحي� لكن ٔآنت أ�ن تنعم �ملس�یح يف 
 ٔآذ�ر� دامئًا ٔآمام عرش النعمة مقادس العيل.

 بشري كريلس القس
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 ا رجل ... جورج جنيب أ.
 والبذل، حملبة� مملوءة و�دمته حياته ،رو�س أ�نبا كنيستنا �رخي يف دا� ممزي �ادم ... جنیب ٔآس�تاذ

 هللا ر�ل ق�حل ٔآنه ... هو ذهين ٕاىل یتبادر وصف ٔآول فاكن ،عنه!؟ اكتب الصفات ٔآي نفيس مع �ساءلت
... 

 نتي�ة ،نفسالت  يف متاعب وكذ� بظهره، دةشدی آٓالم من یعاين واكن ،جنیب ٔآس�تاذ مرض بدا�ت يف
 �ىل �ركع اكن ،!! ًدا� جعیب ترصفه اكن �ملزنل یتناول اكن حي� هذا من و�لرمغ ،أ�ما�ن هبذه املرض انتشار
 !! شدیدة آٓالم من ویعاين �هن�ان یتلكم ٔآنه من �لرمغ أ�رض، �ىل راكعاً  وهو ویتناول ر�بتيه

 ... درش(مق :وقال �شدة فرفض التناول، وقت لسجي ٔآن منه طلبت ٔآكرث، املرض آٓالم اش�تدت وملا
 !! الوقوف �س�تطیع حىت آٓخر �ىل مستند واقف وهو املرة هذه يف تناول مقدرش)،

 یأٔيت ،ٕالله�يا القداس يف آٔ�د ولك مجعة لك آٔراه كنت فقد ،جنیب آٔس�تاذ �ىل �دیدا واخلشوع الوقار هذا �كن مل
 لٔ�رسار �ابةو  خشوع �لك یتناول ،�م آٔو حركة بدون هدوء يف فيه فیق �بت ماكن و� الكنيسة، ٕاىل �داً  مبكراً 

 املقدسة.
 صلوات تامخ  يف الطلبة وقت ويف ،مبكراً  تبدآٔ  واكنت ا�هناریة، بص�ةال  صلوات يف دوما ٔآراه كنت
 من قطعة لك ةهنای مع ميطانیات ویقدم ليس�د هبدوء، اجلانيب الهیلك ید�ل جنیب ٔآس�تاذ و�دت البص�ة،
 لٔ�رض �س�د لس�بعنيا ختطى ا�ي س�نه يف ٕاذ تعجبت �ملیطانیات)، تصىل (اليت الصباحية الطلبة صلوات

 !! السن بعنرص ٔآو اجلسد بتعب یبايل وال املرات، هذه لك
ْوحِ  آ�َصّيلِ " واجلسد والفكر القلب �لك احلقيقية العبادة �كون �یف درسا آٔعطاين ْهنِ ِ�  َوآ�َصّيلِ  ِ�لر�  "آٔیضا ّ�ِ

 .)١٥:١٤�و١(
 عن معي لكم� املرات ا�دى يف ٔآنه فاذ�ر �دا، جنیب ٔآس�تاذ هيم اكن (السجود) املیطانیة فكر ٔآن یبدو

 .السجود عن الناس نلكم �اوز�ن يل وقال ٔآمنیة، ٔآو خشيص طلب
 س�نوات، �دة ذمن ٔآنه اذ�ر القلب، ورفع �لصالة هيمت جنیب ٔآس�تاذ جند كنا كثرية ومواقف كثرية ٔآمور

 منه عرفتو  �دا، تعجبت !! یوم لك � بأٔصيل ٔآ� يل فقال ،�لكنيسة اخلدمات ا�دى عن مس�ئول وكنت
 !! اخلاصة صلواته يف یوم لك اخلدمة ٔ�مناء یصيل ٔآنه يل ذ�ر ،طوی� مدة نم هذا یفعل ٔآنه

 بذ� �اص قداس معل بناطل  بيشوي، وا�ٔنبا العذراء الس�یدة كنيسة وجتدید تطو�ر �ٔعامل الرتتيب يف بدآٔ� حي�
 ینا�ر (يف ومالی هذا يف احلارض�ن آٔول من واكن �لفكرة، �دا مرحبًا جنیب آٔس�تاذ واكن املوضوع، عرضنا ،املوضوع
٢٠١٩.( 
  ... ة�لصال ویتسلح الصالة یطلب و�دته ،املرض ٔآو العمل ٔآو اخلدمة يف واءس املشالك �ل يف

ا" ا�ٓیة هذه جنیب ٔآس�تاذ �اش حقاً   بيحوالتس  ا�امئة �لصالة �متتع ا�ٓن وهو ،)٤:١٠٩مز( "فََصَالةَ  آ��َ  آ�م�
 النعمة. عرش ٔآمام جنیب ٔآس�تاذ � فاذ�ر� الس�نوات، هذه طی� و�دمه ٔآحبه ملن

 رفعت بولس القس
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 أبوة اخلادم
بوته الغري آٔ كام نعمل، ینبغي ٔآن �كون لك �ادم مثل س�یده يف صفاته. ؤآمجل ما ميزي س�ید� املس�یح هو 

فقد د�ا� ٔآبناءه، ویعاملنا اكلبنني. ولهذا لنا ثقة يف ربنا ٔآنه ٔآبو�، ویعمل ما حنتا�ه قبل ٔآن �سأٔ�. بل  حمدودة

ما حيتاجوه  �ىل قدر طلب البنني. یعطهيم أ�بویبذل نفسه من ٔآ�ل ٔآبناءه، ویعطهيم �ىل قدر طاقته، وليس 

 .املاد�ت، وحىت وقته، ومن شفاء، ومن مس�ئولیة، ومن ٕاه�م، ومن حب، ومن ر�ایة من

 "لك الكنيسة". –�حية الكنيسة  مس�ئولیة �اصةبیننا مثل س�یده يف ٔآبوته. �شعر ٔآن �  ٔآس�تاذ جنیب�اش 

عور �ٕاله�م �لك هنا تعين الش واملس�ئولیةایضًا.  مبانهيا، وتعين أ�ش�اص، وتعين اخلدمةالكنيسة هنا تعين 

ٔآ�د و�لك التفاصیل. فامجلیع حيتاجون ٕايل ٔآب، وحيتاجون ٕاىل حب، وٕايل ٕاه�م، وٕايل ٕاحتواء، وٕايل ید�ن 

 ممتدة �حملبة.

ل ٔآن اخلادم هكذا نقو ولك مهنام یقوي ا�ٓخر. و  احملبة واملس�ئولیة.یدفعان اخلادم لل�دمة، وهام  دافعانهناك 

�ش�به س�یده. فلام رٔآى ربنا �سوع الصلیب والتعب واملوت يف طریق �الصنا، اس�هتان �ٔ�مل. ومن واقع 

مس�ئولیته �راعٍ و�الق لنا، اختار موت الصلیب. وهكذا بذل نفسه من ٔآ�لنا. هكذا اكن �ادمنا ومعلمنا ٔآ. 

 رية...دمة النفوس. ونرى ذ� بوضوح يف ٔآو�ه كثجنیب. اكن �س�یده �شعر ٔآنه مولك من قبل ربنا نفسه خل

 ٔآب أ�طفال 
اكن ٔ�س�تاذ جنیب صبغة �اصة يف �دمته ٔ�طفال الرتبیة الكنس�یة. ونظن ٔآهنا الفرتة أ�مجل وأ�طول يف 

تذ�ر يف لك مرة نقاب�. ومازلنا ن  أ�ب احملب البشوش –ٔ�طفال  –�دمة ٔآ. جنیب. كنا نرى يف ٔآ. جنیب 

الرتانمي، ؤآثناء ا�رس، ؤآثناء الصالة، ؤآثناء اللعب. فقد اكن � حراكت ممزية يف الض�ك مع حراكته ٔآثناء 

أ�طفال، حىت �رامه یتجمعون حو� ٔ�طفال فر�ني حبضور ٔآ�هيم. ویعمل هذا ٔآبناء هذا اجلیل ممن اكنوا ٔآطفاُال 

 يف الرتبیة الكنس�یة.

 أ�ب اخلاص 
ٔآب نه �شعرك آٔ  -ت طفل ٔآو �ادم ٔآو خشص �بري ذو مس�ئولیة ؤآن -حي� تتعامل معه  -ٔآس�تاذ جنیب 

ؤآنك ابه الوحيد. �سأٔل عن دقائق ٔآمور حياتك، وعن املوضوع ا�ى �لكمت معه فيه منذ فرتة.  �اص �،

نك ابنه اخلاص �ٔ ویفاجئك ٕ�تصا� من �ني �ٓخر لیطمنئ �لیك. �لرمغ ٔآنه یفعل هذا مع مئات أ�ش�اص، 

 املس�ئول عنك بدون ٔآن تطلب. اخلادمٔآبوة ٕاهنا  الوحيد!
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 أ�ب املعمل احلكمي راحب النفوس 
 تاذ واملعملأ�س� ٕاكتسب ٔآ. جنیب لقب  ٔآب یو�ه، وحيتوي، و�سا�د، و�س�ند.اخلدام دامئًا حيتاجون ٕاىل 

ظهرت  ام.لرحب نفوس اخلدعن �دارة، كام اكن حيب بعض اخلدام ٔآن یطلقوا �لیه، ٔ�نه اكن � وس�ی� �اصة 
ومازال الكثري من اخلدام، وا��ن صاروا خيدمون ا�ٓن يف  ٔآمانة اخلدمة.هذه الصفة بوضوح ٔآثناء �دمته يف 

ٔآما�ن بعیدة، یعتربوه أ�ب وأ�س�تاذ واملعمل. فقد اكن � مدرسة �اصة يف اخلدمة اكملغنطيس ا�ي ین�ذب 
 یعجزون لك مشلكة ٔ�ب ٔ�خوة كثري�ن، �اصة حي�مك من ا�دوم واخلادم ٕالیه، و�رحب لك نفس، ویعاجل هبدوء 

 ن �لها مبفردمه، فهو اكن أ�ب املرجع.ع

 ٔآبوة التعب 
 الرتبیة ٔآمانة اخلدمة يف یرتكلعل أ�غرب وا�ٔكرث دهشة هو قرار ٔآس�تاذ جنیب يف فرتة من الفرتات ٔآن 

س�ئولیة مب الكنس�یة، �لرمغ من متسك اخلدام والكنيسة به. ٔ�نه اكلعادة �شعر مبس�ئولیة ٔآخرى! و�لكف نفسه 
ه ولكنا نعرف تعبه و�دمته يف هذ ٔآرسة القد�س یوسف الن�ار.وذات احتیاج شدید. يه ٕا�شاء  �دیدة،

یرتك و قدر ترصفه هذا! ٔآن �لكف نفسه مبس�ئولیة �دیدة، أ�رسة. ولكن ليست �دمته هنا يه أ�مر الغریب ب
 احلب واملس�ئولیة. –أ�بوة تت�ىل يف معناها  تعب �دید!لیبحث عن  ماكن الرا�ة

 ٔآب لللك 
ن أ�ش�اص ٔ�س�تاذ جنیب، مع كثري م –�الل أ�ربعني یوماً املاضیة -مسعنا وقرٔآ� كثرياً عن أ�بوة اخلاصة 

بأٔسامهئا مثل س�یده. ٕانه درس �بري للك �ادم مع رعیته. لس�نا هنا بصدد رسد  واخلدام. �راعٍ یعرف خرافه
عمل مهنا. اكن حىت نت مس�ئولیة أ�بوةقصص وحاك�ت عن هذه العالمات، بقدر رغبتنا �سلیط الضوء �ىل 

ملن  ةاحتیا�ه، احلب ملن حيتاج احلب، إاله�م ملن حيتا�ه، اجلو أ�رسي ملن ليس �، واملادیعطي للك ٔآ�د 
 ؤآكرث من ٕاحتیا�ه. حيتا�ا

 ٔآبوة املثال والقدوة 
كنا نزنجع كثرياً حي� نرى أ�س�تاذ جنیب يف ٔآى موقف وهو حمتد. ٕاهنا تعين ٔآن هناك اكرثة! فليس هذا من 
�ادته، مما یعين ٔآن هناك ٔآمرًا غریبًا، حىت ٔآن ٔآ. جنیب نفسه مضطرب! وجيعل امجلیع یبحثون عن �ل، ٔ�ن 

رس ٕانذار ٔآن هناك شئ �لط، حىت ٔآن هذا الهادئ ليس �ىل طبیعته، و�لتايل اللك یدرك ٔآن هذا ميثل ج
املوضوع "الزم یت�ل �رس�ة"، فقد اكن حيمل يف نفوس�نا ماكنة �برية و "خناف �ىل ز��"، و�س�تنتج ٔآن طاملا 

إالعتذار یبدآٔ يف ة �داً و لكن مع ذ� یفاجئنا!! هيدآٔ �رس�. و وصلنا لهذا الوضع، فذ� یعين ٔآن هناك خطأٔ �بري
�لرمغ من ٔآن املوضوع رمبا ال ميت � بص� ولكنه ميس اخلدمة، وهو بعید عن مصدر اخلطأٔ!  ٔ�نه هو ا�طئ!

بل ؤآحياً� اكنت املشلكة تصل عنده بعد فشل الكثري�ن يف �لها، فت�د �ًال قد ظهر جفأٔة عنده وانهت�ى 
ب �ىل رٔآى ٔآ�د اخلدام ا�ى قال ٔآن ٔآ. جنی س�ئولیة أ�ب احملب.م املوضوع �سالم! فقد اكن حيمل يف دا�� 

 من القالئل ا�ي حيبه حىت من اختلف معه ىف الرٔآي. ومل خيتلف �ىل ذ� اثنان!
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لكمة مشهورة یقولها ٔآ. جنیب � حي� تعرض �لیه مشلكة ٔآو طلب، وهو یبتسم.  –"�اوز ایه بقى؟" 
"طاملا ٔآنت شایف كدة، ودة لصاحل اخلدمة، یال �ذ احلل.. فتشعر ٔ�نك رميت محل املشلكة عنده فتأٔ 

 ویبدٔآ �سا�دك �لك شئ، و�سهل � أ�مور، ٔآو یعرض �لیك �لوًال ٔآخرى. �ش�تغل"،

 ٔآب یؤمن مس�تقبل ٔآوالده 
 -مل یرتك ٔآ. جنیب فكرة للكنيسة ٕاال واكن ٔآول املهمتني هبا، واملشارك فهيا، �اصة يف مرشو�ات الكنيسة 

 امجلیع ا�ٓن. و�دمته يف جملس الكنيسة واحضة للجمیع. وليس ذ� غریباً ٔآن ختتاره الكنيسة، وبرتش�یحكام یعمل 
 الكثري�ن، لیقود جملس الكنيسة يف ٔآواخر حياته قبل نیاحته.

 أ�ب املصيل
�ريًا آٔ مل �كن غریبًا ٔآن �سمع الفرتة املاضیة عن �اد ٔآ. جنیب ا�ا�يل يف ا�دع يف الصالة واملیطانیات. و 

عرفنا رس ٔآبوته وشعوره �ملس�ئولیة، و�ركة الرب اليت اكنت معه، وحمبته الكبرية للناس والكنيسة. فه�ي نتاج 
 �القة �اصة �ٔ�ب الساموي، جعلته �متثل به يف ٔآبوته لنا.

لنا قصص كثرية �اصة مع ٔآس�تاذ جنیب منذ �داثتنا، وال جمال لرسدها ٔ�نه ليس الفخر يف رسد قصص 
ادم ٔآمني ؤآب، مع ٔآنه �س�تحقه. ولكن ٔآرد� ٔآن نكتب عن مبادئ �اشها هذا أ�ب اخلام احملب ملدح �

 املس�ئول، لتكون لنا مهنج حياة ونمتثل به. فقد اكن لنا حظًا ٔآوفر يف إالقرتاب منه و�ائلته احملبوبة لنا �دًا.
دان هذه أ�بوة النادرة عنا لراقه وفقٔآ�رياً ونتذ�ر يف اللحظات اليت تلت انتقا� شعور� املزدوج العجیب! جف 

وفرحنا الكبري �دًا بوجود شفيع �اص لنا ا�ٓن خيدم بقوة ٔآكرب يف ٕانطالق من جسن املاد�ت، ویعرف ٔآكرث 
عنا وعن احتیا�اتنا ٔ�ب يف السامء مثل ٔآبو� الساموي، و�شجعنا ٔآن �س� يف ٔآ�ره لنمنو يف معرفة وحمبة ربنا 

 �سوع املس�یح.

 أسرة املرحوم الشماس منري رزق مسيحهومنري ا القس مين
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 الرب عملِ في مكْثرِين متَزعزِعني، غَير راسخني، كُونُوا األَحباء، إِخوتي يا إِذًا"

 )٥٨ :١٥ كو١( الرب." في باطلًا لَيس تَعبكُم أَن عالمني حني، كُلَّ
ــن جنیــب ســ�تاذآٔ  ــكو  تعبــك ننىســ ل ــرتة طــوال وحمكتــك ٔآمانت ــة يف �ــدمتك ف  واثقــني الكنيســة جلن

ـــرب ان ـــن ال ـــيَْس  هللاَ  ِ��ن� " التعـــب هـــذا ینىســـ ل َ ـــىت�  ِبظـــاِلمٍ  ل ـــ َح ـــُمكْ  یُنِْيسَ لُ ـــب�  َمعَ ـــةَ  َوتَُع ي الَْمَحب� ِ  ا��

وَ  ٔآظهرمتوها هِ  َحنْ  )١٠:٦ (عب "ِاْمسِ

ــا ــا قــدوة كنــت معــك �خلدمــة عظميــة �ركــة نلن ــا بعمــل �ميــان ىفو احملبــة ىفو الترصــف يف لن  يف ربن

 ســـ�تكون �رض �ـــىل حياتـــك اثنـــاء لنـــا دامع �ـــري كنـــت كـــام نـــكإ  واثقـــني ... الكنيســـة �ـــدمات لك

  النعمة عرش مامآٔ  �لناآٔ  من صلوات ع�رف لنا شفيع

 جلنة عضاءأ وأبنائك خوتكأ

  العذراء السيدة كنيسة 

 رويس باألنبا بيشوي األنباو
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 كنزاً من الفضائل الروحية
 .ة�لقدو  الصاحل للمعمل منوذج واكن ةوالعملی ةالروحي الفضائل من كزناً  اكن جورج جنیب الرب حبیب
ــد ــت وق ــه تعلم ــري من ــرب� الكث ــوه ســو� واخت ــالَ " ،املس�تعصــیة املشــالك لك �ــل يف ةالصــال ق َدةً  َ�ُ  فََق ّیِ ـ�َ  سـ

َا نََعًما الِحُ  الَْعْبدُ  آ�هي� ّیِِدكَ  فََرحِ  اَيل  ُاْدُ�لْ  الْكَثِريِ  �ََىل  فَأ�ِقميُكَ  الْقَلِیلِ  ِيف  آ�مينًا ِكنْتِ  َواْ��منيُ  الص�  .)٢٣ (مىت "س�َ
 .�ٔ�لنا �شفع النعمي فردوس � هنيئا

 الفونس جمدي دكتور

 

 اِ دامقُ هو الَّذي الْهادئِ، الْوديعِ الروحِ زِينةَ الْفَساد، الْعدمية في الْخَفي الْقَلْبِ

رينِ كَث٤:٣بط١( الثَّم( 
ـــه ملزتمـــاً  البصـــ�ة صـــلوات يف جنیـــب اســـ�تاذ عهـــدت  الكنيســـة امعـــدة �ـــدآٔ  جبـــوار املعهـــود مباكن

 �ــىل مــن القــراءة عــن یعتــذر اكن نــهآٔ  الإ  مبكــراً  حضــوره مــن الــرمغ �ــىلو  هــدوء يف ومتــأٔمالً  مصــلیاً 

ــة ــاً  املن�لی ــا الفرصــة معطی ــا هــو ویبقــى الصــغار حنــن لن ــأٔمالً  واقف ــة يف مصــلیاً و  مت ــال �شاشــةو  ودا�  أ�طف

 و�ســمع �ــني �ــراه ال مــا �ــرى النعمــة عــرش امــام تعــب بــدون �لوقــوف �متتــع ا�ٓن شــك وال انــه الصــغار.

 �رش. قلب �ىل خيطر مل ماو  اذن �سمعه ال ما

 النعمة عرش مامآٔ  س�تاذ�آٔ  � اذ�ر�

 رشدى مكرم
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  حلو كله

 حلو) (كله استاذي يا ةالشهري كلمتك
 ةش�نود البا� هقداس الرحامت مثلث نتذ�ر تنهت�ي) مسريها-لل�ري لكه- موجود (ربنا لكامت �سمع فعندما

 احمتلهتا، آٓالم من مكو  هبا مررت جتارب من فمك معلمي � اتذ�رك �لو لكه امسع وعندما املعارص. شفيعنا الثالث

 �لكمه معي ملتكماك و�هن�ي ةاملعهود �بتسامتك �لكمين عنك اسال كنت الفردوس مرض �ىل ا�ٓمك اشد ففي

 �لو. لكه

 عندك ةاحملبو  اعطه. سأٔ� من قال ا�ي مكعلمك قيود بالو  �دود بال عندك العطاءف الكثري منك تعلمت

 ولك هللا من يه ةباحمل  ن�ٔ  بعضا بعضنا لنحب �حباء "اهيا احلبيب یوحنا معلمنا قال كام متیزي بدون للجمیع

 ة.حمب هللا الن هللا یعرف مل حيب ال ومن هللا ویعرف هللا من و� فقد حيب من

 وظهر حيبك مجلیعا فاكن امجلیع حببتآٔ  وحمهنا. ةاحلیا ملوا�ه ةالقو  متن�ك ورو�انیه ر�نیه ةطاق فاحلب

 فراقك. �ىل امجلیع فباكك نیاحتك یوم يف هذا

 قال كام بدي.آٔ  جمد ثقل ةالتجرب يف نآٔ  جيداً  تعمل نك�ٔ  جتربه لك �ىل � والشكر الت�ارب يف �ح�ل

 تقاس ال احلارض الزمن آٓالم نإ  حسبآٔ  ينأٔ ف معه. ایضا نمت�د ليك معه ملأٔ نت كنا ان " الرسول بولس معلمنا

 .فينا تعلن�س�  ان العتید ��د

 ملكوته. سرتث نكآٔ  تثق نك�ٔ  وآٓالمه جتاربه �ىل هللا شكرت لهذا

 ايت،حي خطوات من كثري يف مرشدي كنت نك�ٔ  قليب لك من هللا اشكر و�اديم ومعلمي س�تاذيآٔ 

 الالهويت یوحنا معلمنا ولیق كام امجلیع ا�هيا �ش�تاق ماكنه يف �نك اثق وا� �سعين ال لكن الفراق ةصعوب فربمغ

�نً  ِلْ�ٔمواِت  طوىب" ِ ّبِ  ِيف  یَُموتُونَ  ا�� ْوحُ  یَُقولَ  نََعمْ  أ�ن ُمنْذُ  الر� الُهُمْ وَ  آ�تَْعاِهبُمْ  ِمنْ  �َْسَرتُِحيوا ِلَيكْ  الر�  "تَتَْبُعهُمْ  آ�ْمعَ

 ان � �سعين الو بديا�ٔ  والفرح النعمي بفردوس اس�تاذي � � فهنيئا قابلهتم. من لك مع كثريه ةالرمح عاملأٔ ف

 ."�لو هلك" � اقول

 جنيب جمدي
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 وحياه روح ... جنيب

 احباءه عن نفسه االنسان يبذل أن هذا من عظمأ حب ليس
 ما لك فقدم حيايت والزتام جنیيلإ  وتطبیق همعاش حياه هو ا�د رب قا� ا�ي ال�م �ن جنیب آٓمن

 ةالصامت اخلدمةو  والعطاء للبذل للحب حياً  مثاالً  حياته فقدم اكمالً  اكن حبه الن وكنيس�ته �دمته يف مي�

 ویتنفس. یاحي  هبا اليت ةواخلدم ةالكنيس بغري �موما �كن مل صوته �دمته يف ٔآ�د �سمع وال یصیح فال

 ان �س�تطیع ال نمل تفصیلیة �دمات یؤسس اكن بل قاب� ا�سان للك وماكنه ماكن �لق يف جنیب تفنن

ٓ  نه�ٔ  معینة �دمه يف یصمد  ال�ر جين يف ويلا�ٔ  ةاخلطو  هو البذار غرس وان ةاخلدم من مهآٔ  اخلادم نآٔ  منآ

 واخلدمات س�لكناا من كتري يف بل فقط رو�س �نبا يف ليس �لربكة ثريالك  ةحصاد واكن ريالكث فزرع

 وا�دومني... ل�دامل احلكمي النفوس راحب فأٔصبح �خر�ن من �رفض من جتذابا يف جنیب ختصص ... ةاملتسع

 مبحبته مجلیعا واحتوى ... �الوة اجلايف ومن ٔآ�ً  لكا�ٓ  من فاخرج النفوس صغار جشع- �دمة بال ٔآ�د یرتك ال

 واكتشاف نا�ٓخر� قدرات توظیف يف هموهبت قدر معه تعامل من لك ...الرب اطیب ما معلیا ذاق ذإ  ةالصادق

 نظره ثبت كنيسةوال  ا�د رب �دمة يف فعال دور � �كون ان �ىل فرد لك متابعهو  و�شجیع فتقاداو  مواههبم

 .ا�د فاس�تحق �مل يف اشرتك ذإ  احلیاة ٕاىل النور مال�كة تد�� ان فاس�تحق س�یدة حنو

 وواساه � ملكوما او ا�ابه � حمتا�ا او �ال�ه و�اكلیف بتفاصیل واهمت وزاره � مریضا یعرف مل

 بعیده او عبهص  اكنت �ام مناس�به لك يف جتده- �دمه لك ا�ل ومن ا�� من كتريه مبطانیات وصيل وعضده

 بقانونه ملزتماً  ملنياملتأٔ  مع وامينه حقيقيه ومشاركه الفر�ني مع فر�اً  جنوى) (مدام �دمته رفيقه ومعه مرهقه او

 أ��ري. النفس ايل مانةا�ٔ  مبنهت�ي ا�قيق الرو�

 ٓ  صىل عرفه من لك بني للسالم صانعا حياته طوال فاكن يشء اي یقاب� ال الكنيسة سالم نآٔ  جنیب منآ

 .احلبيب ا� � يتقنل  ٔآن ٕاىل الرب... لیعیننا سامئناأٔ ب واخلدام ةواخلدم ةالكنيس ذ�رآٔ و  یومياً  تفعل كنت كام عنا

 صربي مرقص

  



-١٨- 

 مستفادة دروس ... ججور جنيب ستاذأ
 ٔ�مثارا من ثرياك  �ام� ممثرة جشرة اكن ... الفضائل من �كثري یت�ىل اكن جورج جنیب احلبيب س�تاذ�آٔ 

 �لكمنا ٕاذا لوقتا یعوز�- یدیه حتت تتلمذ او �دم من للك قدوهو  ومعمل معه تعامل من لك يف مؤ�رة خشصیهو 

 :املثال سبيل �ىل مهنا نذ�ر لكنو  جورج جنیب اس�تاذ من تعلمناها اليت ا�روس عن

 الثاين یلامل  �دمة: 

،آ�ثْ  َمَعه فَأ�ْذَهُب  اَواِ�دَ  َمْيَال  ُخسْرِكَ  َوِمنْ  ٔآیضاً  الّرَِداءَ  َ�ُ  فَأ��َْركُ  ثَْوبَكَ  َویَأ�ُ�ذَ  ُخيَاِمصَكَ  آ�نْ  آ�َراد�  ِمنْ "  َوِمنْ  ِنَني�

هِ  فََال  ِمنْكَ  یَْقَرتَِض  آ�نْ  آ�َراد�  َوِمنْ  ،فَأ�ْعِطهِ  َسأ�ُ��   .)٤٢-٤٠:٥(مت "�َُرّدِ

 �دمة اكنت اذإ ف الثاين املیل مببدآٔ  خيدم اكن انه الحظ جورج جنیب أ�س�تاذ مع تعامل من لك نإ  الشك

 دامئا یفع� اكن ما اهذو  طلب دون مببادرة يتأٔ ت الثاين املیل �دمة فأٔن أ�خر�ن طلب �ىل بناء تمت أ�ول املیل

 ید مبد بادری  اكن احتیاج یلمح نآٔ  مبجرد لكنو  طلب وآٔ  سؤال ینتظر ال املبادر هو دامئا اكن جنیب س�تاذآٔ 

 بعدو  منه ظراملنت ٔآو املتوقع یفوق دامئاً  اكن دمعهو  ائهعط يفو معنوي دمع ٔآو مادى دمع سواء املسا�دةو  العون

ن� " اكمل بيشوي ٔآبو� املتنيح قول �لیه نطبقا نیاحته
�
�نً  ا ِ ُهتُمْ رَ  َاكنَْت  الث�اِين  الَْمْیلَ  �َاُشوا ا��  َمَماِهتُمْ  بَْعدَ  اِحئَ

ْجنیًال 
�
�ه ا ْجنیلِ  �َْكِرزُ  َحْيثٌ  ِ��ن

�
 ."ِلهُمْ  تَْذَاكًرا فََعلُوهُ  َما یَْذُكرُ  ِ�ْال

 فرحو  حبب اخلدمة 

ذْ  َهَكَذا ... آ�ْوَالَدَها الُْمْرِضَعةِ  �ُْرَيبِ  َ�َ  َوَسِطُمكْ  ِيف  مرتفقني َكن�ا بَلْ "
�
لَیُمكْ  �اِننيً  ُكن�ا ا

�
 نُْعِطَیُمكْ  آ�نْ  ْرَىض نَ  َكن�ا ا

ْجنیلُ  َال 
�
نَا بَلْ  فََقطْ هللاِ  ا �ُمكْ  ٔآیضاً  آ�نَْفس�ُ ُمت  ِ��ن لَینَا َمْحُبوِبنيً  ِرصْ

�
 )٨-٧:٢�س١( "ا

 و�ه و�شاشة حمبته ینىس ان �س�تطیع منا من لكنو  جنیب اس�تاذ لنا قد�ا عظة او سدر  نتذ�ر ال رمبا

 جنیب ٔآس�تاذ دامئا ناك �� حببو  و�ه�م س�مترار� ا�وسؤ  منا ٔآي یقابل عندما تفارقه ال اليت و�بتسامة

 والفرح زیةللتع مصدر فاكن املش�ت لعالج وآٔ  مشورة اىل حنتاج عندما الیه نل�أٔ  ا�ي واملرشد املل�أٔ  هو

  السالمو 

 أ�نبا نيحملت ا– امجلیع" ظ� حتت جيمتع ... رعیته للك مالذً و  حنونو  صاحل ٔآب اخلادم �كون عندما"

 ميالنو. ٔآسقف كريلس
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 ري املتىك��  

ِمنيً "  )١٠:١٢(رو "الَْكَراَمةِ  ِيف  بَْعًضا بَْعُضُمكْ  ُمَقد�

 تالميذه یقدم مث ینفذو  یتعبو  یفكر جنیب اس�تاذ اكن ما كثريا نعم ... تعهبم �ىل د�لمت نمتآٔ و  تعبوا خرونآٔ 

 آ�ن�  ینبغي" امئاد شعاره اكن بل شهرة او جمد عن یوم یبحث مل ...یظهر الو هو خيتفىو  املقدمة يف مه لیكونوا

 الكرامة نم هيربون اكنوا �یف الكنيسة ٔ��ء مثاال جنیب اس�تاذ اكن لقد )٣٠:٣(یو "آ�نَْقَص  آ��َ  َوآ�ين�  �َزِیُد، َذِ�ً 

 .اعامهلمو  �دمهتم يف بوضوح ویظهر فهيم �مت�د الرب اكن هذا ٔآ�ل من الناس مدح منو 

 س�مترار الصالة�  

ا" َىل  آ�ْخِطئَ  آ�نْ  ِيل  فََ�اَشا آ��َ  َوآ�م�
�
ّبِ  ا َالةِ  َعنِ  فَأ�ُكف�  الر� ُِّمُمكُ  بَلْ  آ�ْ�ِلُمكْ، ِمنْ  الص� رِیَق  آ��َل اِلحَ  الط� َتِقميَ  الص�  "الُْمس�ْ

 )٢٣:١٢ مص١(

 "بصلی� ا�" مج� نلكثري�و  يل قال ما كثرياً و  – صالته يف سامئناأٔ ب یذ�ر� لس�نواتو  جنیب ذس�تاآٔ  س�مترآٔ 

 تعلمش ما قولی اكن– ��د مدارس يف وآٔ  القداس يف سواء الصالة اثناء وقفته ینىس ان �س�تطیع منا ومن-

 شلك �ىل كیدیا فاردو  عینيك مغمض وقفتك من ویتعمل �لیك یبص �لیه لكن یصىل یقف يزاا الو�

 .زیك یصىل یقف یتعملو  �شوفك ها الو� الصلیب

 البار.... اخلادم ذ� من تعلمناها اليت ا�روس من وكثري وكثري

 ... س�تاذيآٔ 

 �لقدوة االً ٔآجي وتلمذت �لمت نم �– بیننا مس�ی�ا كنت بل تهوداع و  املس�یح صورة فيك ٔآینار  من �

 احملبة قدمت الزتامو  ابتسامةو  بفرح و�دمت واتضاع و�ساطة هبدوء عشت من �– �ل�م ليسو  واملثال

 �دود الب العطاء اىل العشورو  البكور فاق للعطاء منوذج لنا تقدم من �– معك تعامل من للك ةاملسا�دو 

 یذ�ر� ازالم شفيع �ن لنا ان نثق صالتك يف بأٔسامئنا تذ�ر� كنت الصالة ر�ل جورج جنیب ٔآس�تاذ-

 .النعمة عرش امام ا�لنا من یصىلو 

 مرقص عماد /تلميذكو أبنك
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 چورچ جنيب األب

 قويل �ا�ة تعوز ملا یقويل اخلدمة ويف �ادي سؤال جمرد مش ٕابنه �ىل ٔآب سؤال �لیا بيسأٔل اكن
 موافق ا� اوك قولی اكن اقو� تكن واليل ٕایه �ا�ز نتآٔ  یقويل اكن �لعكس بل �ا�ة �ىل �ٔ  قايل مرة ومافيش

 هو مش ٕانه رمغ احلينیص بیا بيتصل لقيته قدامه حصل ده واملوقف ز�لين الكنيسة جلنة يف مس�ئول مرة ويف
 ملتواضعا لل�ادم مثال اداين لكن �ا�ة ولك و�دمة مقاماً  منه صغرآٔ  وٕاين ابنه قد ٔآ� ٕان و�لرمغ ز�لين اليل
 .الرئيس مش

 عزاء� قكح هاوفيك مش دلوقيت حلد حضانة يف ؤآ� س�تاذيآٔ  كنت ما سا�ة من كتري وحمبتك مواقفك
 .احملبوبة رستك�ٔ  �اص وعزاء بأٔمانة بت�دمهو  بتحبه كنت اليل املس�یح امل� عم ٕانك

 صالتك يف داميا الغايل ٔآيب � �اذ�ر

 اميل جورج

 

 نسىأ مقدرش

 جنيب ستاذأ الغايل يستاذأ
 خلادما جبد كنت معاش اجنیل كنت جبد انت �لشان جتاهك جوا� اليل لك عن �ربآٔ  �ارف مش جبد

 .منه �سمع مش منه نتعمل الىل
 الن�ار فیوس رسةآٔ  والدكأٔ ب �اى نتآٔ و  رو�س وأ�نبا العذراء كنيسة يف واقف �آٔ و  بداً آٔ  �ىسآٔ  مقدرش

 .تتناول والدك �لشان الناس ذنأٔ �س�ت وا�رتام هدوء �لك
 .�امئةا وابتسامتك خشوع �لك للهیلك ا�امئة ونظرتك القداس يف وقفتك بداً آٔ  �ىسآٔ  ومقدرش
 ة�ایف الىل لشغوفةا احلقيقة ومساندتك �لعبور الند تیجى بيت يف لیا �شجیعك �ىسآٔ  طبعاً  ومقدرش

 املاكن اكن لیك قتو  اخر حىت تكقو  و�لك اماكنیاتك �لك للبيت ومساندتك بيتك من كرتآٔ  نه�ٔ  املاكن �ىل
 .الن�ار یوسف رسةآٔ  بنائكآٔ  �دمة هو ذهنك يف

 � به تذىحي  نآٔ  البد مثال جبد نتآٔ  �آٔ  وهلمآٔ و  یعرفك مني للك جبد حنون اكب حنیتك �ىسآٔ  ومقدرش
 .كنيستنا معود

 عيسى براهيمإ
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 ... جورج جنيباألستاذ 

 الثغرة مرمم...  نياألماخلادم 
 ٔآشعیاء: سفر يف املقدس الكتاب عنه قال

 فََدْوٍر، َدْورٍ  َساِت آ�َسا تُِقميُ  الَْقِدميَُة. الِْخَرُب  تُبَْىن  َوِمنْكَ  ِميَاُهُه. تَْنَقِطعُ  الَ  ِميَاهٍ  َوَكنَْبعِ  َر��  َكَجن�ةٍ  فَتَِصريُ "
ونََك: مَ  فَيَُسم� ْكَىن  الَْمَساِ�ِ  ُمْرجعَ  ْغَرِة،الثَ  ُمَرّمِ  )١٢،١١:٥٨ (اش "ِللس�
 وحتول ثري�ن،ك  تعرتض اليت الثغرات �سد شهامة �لك یقف شهامً  ر�الً  جورج جنیب /أ�س�تاذ اكن هكذا

 املسري. اس�تكامل دون
 ٔآمانة: �لك السمیح �سوع ربنا �م طبق لقد...  جفوات ورمم ثغرات سد مك جورج جنیب ٔآس�تاذ/

 ..."الصلیب �امالً  اتبعين وتعايل الفقراء �ىل ووزع ما� لك بع اذهب اكمالً  �كون ٔآن ٔآردت "ٕان
 ).١٧:١٠مر ،١٧-٢١:١٩(مت

 �دم مك �د. ٔآو مبال یب�ل فمل و�ده ولنفسه ٔ�موا� �ذالً  اكن حياته يف س� وهكذا �اش هكذا
 یذ�رمه. ٔآ�د هلم ليس ومن الضعفاء
 یؤ�ل وال تاجحمل  طلباً  یؤ�ل فال اللحظة قمية یقدر حمتاج للك الندهة رسیع ٕاجيابیاً  جنیب /أ�س�تاذ اكن

 اخلدمة. طریق يف مشالك ٔآو العمل تؤ�ل عقبات یضع ال به، اقتنع معالً 
 تأٔ�ري. ٔآو ٕابطاء دون العمل فهيا یمت اليت اللحظة ويه �سرتاتیجیة اللحظة قمية بفطرته یعرف اكن

 من قریب قلب،ال ومتواضع ودیع، �رمي، القلب، طیب كنت مك نفيس، يف �اصة معزة � جنیب ٔآس�تاذ/
 امجلیع. و�رحي نفس لك

 حيیت ما سأٔتذ�رك معي، الكثرية مواقفك ٔآ�يس لن

 يعقوب فوزية م/
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 ة اخلدم ستاذأ ... جنيب ستاذأ
- اخلدمة يف واملثل ةالقدو ...  اخلدمة �كون و�یف ؤآ�ن ومىت اخلدمة �كون ایه یعىن ودرس �مل ا�ي

 يف وهو ةواخلدم...  ٕا�سان  ٔآييلوإ  زمان ٔآيو  ماكن ٔآي يف ةاخلدم...  اخلدمة يف التضحیةو  والعطاء احلب
 .مرضه ٔآشد يف وهوة اخلدمو  حصته اكمل

 يوحنا يجمد

 

 

 

 

 

 الكبري الكيان هذا مامأ ضئيل ناأ كم وقتها أحسستو أمامي حصل وقفم

 جورج يبجن .أ

 �حتیا�ات يذو  أ�والد یأٔ�ذون الن�ار یوسف ةارس  و�دام جورج جنیب .آٔ  واكن مجعة یوم اكن
 املقدسة. أ�رسار من للتناول

 املقدسة ارأ�رس  من رتاب�ق �رید وال بعنف والتحرك �لرصاخ وبدآٔ  �دا عنیف و� بيهنم هناك اكن
 .املال�كة هؤالء �دام عنه جعز ي�ا املوقف هذا يف مع� ميكن ماذا ٔآدرى الو املشهد هذا ٔآرى وكنت للتناول.

 الو� هدآٔ  دوق أ�رسار من للتناول فائقة مبحبة ؤآ�ذه واحتضنه الو� هذا من جورج جنیب .آٔ  فاقرتب
 .و�ه �ىل عهویصف جورج یبجن  .آٔ  �يل یده ميد �لو� وٕاذ ،املتناولني صف من �ار�ني وهام هابعد .قلیالً 

 .و�ه تعلو دامئا اكنت اليت بةواحمل  �بتسامة یغري مل یبجن  .آٔ و 
 ٔآقول ؤآ� رياً كث تعجبت بنفسه. ٕا�ه ؤآلبسه الو� �ذاء �ذآٔ و  ونزل اخرى مرة حضنه يف یأٔ�ذه به ذاإ و 

 .اخري مرة یرضبك لئال الو� عن ٔآس�تاذي � تبتعد ٔآن جيب اكن :دا�يل يف
 هذا من يل ظهر امب قيسا ما ٕاذا هلم وحتميل للم�دومني حمبيت يف ضئیل ٔآ� �مك ٔآشعر جعلين املنظر هذا
 .�ادماً  نٔآ�و ٔآن ٔآس�تحق ال ٔآ� وجبانبه ،العمالق

 ليشع مينا

الاكتدرائیة 
 ١٩٨٧د�سمرب 
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 حمبتهو تواضعه يف عمالقال
 اخلادم اهذ حق يف مقرص ال�م ان اشعر ٔ�ين جنیب اس�تاذ عن اكتب ٔآين مرتدد كنت ا� احلقيقة

 شوفهآٔ  ملا لغه� �سعادة اشعر كنت عطائهو  و�دمته حمبتهو  تواضعه يف معالق فهو �س�تثنايئو العمالق

 جنیب س�تاذآٔ  من تعلمت ؛و�ه �يل املس�یح وجامل رهبةو  هیبة واري اخلشوع منهت�ي يف القداس يف واقف

 �ملشالك لیئةم  �مر بطبیعة واليت الكنيسة يف الكبريةو  الهامة �دمته من �لرمغ فهو مة�د �بتسامة نآٔ 

 مصدر مبتسمو  انفر� وقت لك يف بل ليشء یقلق وآٔ  يشء مه حيمل �نه ٔآبدا �شعر �كن مل واملشا�ل اهلمومو 

 ثالث حوايل منذ يل �لنس�بة أ�مهیة �ایة يف موضوع يف جنیب .آٔ  مع تعاملت ا� احلقيقة يف ؛ العزاءو  للفرح

 م�ه� نهم  اتعلمت �آٔ  ؛جنیب .آٔ  من ٔآتعلمته اليل ٔآقول �ابب لكنو  املوقف احيك هاقدر مش ؤآ� س�نوات

 هيمت ملس�یحا س�یده مثل جنیب .آٔ  اكن فقد !!نفسها اخلدمة من مهآٔ  اخلادم سالمو  فسالمة اخلدمة قبل �خلادم

 �شجعين ان افهي �راين مرة لك يف �دا �مت واكن �دا حساس اكن فقد الوا�دة؛ النفس ٔآمهیة ویعرف �لوا�د

 ما ليك ختاذلناو  ناضعف  يف و�شفع النعمة عرش ٔآمام جنیب ا. � �اذ�ر ولعائليت، يل وسالم فرح سبب �كونو 

 ٔآ�انك. كام هللا یعیننا

 ميخائيل جورج

 

 

 االرض على املسيح السيد صورة
 كتري م� الو وعظ �ري من افعال ر�ل �رض... �ىل املس�یح الس�ید صورة فيك بنشوف جنیب نلكآٔ 

 لكها ابتسامه عم �ر�اب �لك امجلیع بتقابل تواضع...و  �ساطه مع وحنیه حمبه ... ةاللكم معىن �لك ...�ادم

 .جنیب نلكآٔ  � بنحبك حمبه...

 يشوق سايل
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 ... املعلمو اخلادم ... القامةو القيمة جنيب .أ
 صورةب سواء �ا�ه منك اتعمل رو�س أ�نبا يف وا�د لك ... املعملو  اخلادم ... القامةو  القمية جنیب .آٔ 

 بیعتربك ردف لكو  �ادم لك من قریب وكنت �دیده لس�نوات ابتدايئ مر�� مت�د ...مبارشة �ري وآٔ  مبارشة
 ذ�ر�آٔ  ...منيا�ٔ  اخلادمو  احلنون با�ٔ  هياآٔ  ودا�اً  ... معك اتعامل وا�د لك مع �دیدة خشصیة مواقف ... � بآٔ 

 ة.النعم عرش امام

 الطفل يسوع سرةأ والدكأ

 

 كبري العيلة
 لك� والدا�ٔ  مع بيتعامل اياز  جنیب .آٔ  �شوف كنت �الهلم س�نوات ٣ الن�ار یوسف ارسة يف �دمت

 هامب حنني و اي اكن بیعامل اخلدام اكز وا وسطهيم. بيشوفوه ملا جبد وبیفرحوا بیحبوه اكنوا ايز وا حنانبوة و آٔ 
 .العی� و�بري اكب ويآٔ  بیحبوه كامن

 �آٔ  قويلی دامياً  اكن رسةا�ٔ  سبت ملا والد دول وحىتا�ٔ  مع اتعامل ايز ا ویعلمين بيشجعين دامياً  واكن
 .�لظبط رسةا�ٔ  يف معا� لسه نك�ٔ  بصلی�

 .ا�انك كام هللا یعیننا ما ليك النعمة عرش قدام جنیب .آٔ  � صلیلنا

 ي جمد ماجي

 ١٩٨٧عید القيامة 
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ا كَانوببحم دنع ِّاسِ، االنكَ واربّكْرِ، مالذ ا فَآتَاهدجم دجكَم نيّيسدالْق  

 )٢ -١ :٤٥ (سرياخ
  ... ٔآوالده للك ا�امئة الصالة صاحب ... دامئاً  املرحبة �بتسامة صاحب ...جنیب ٔآنلك بیيبح 
 ...�س�یده رو�رسو �س�اء والعطاء الكرم صاحب ... الوقت طول ببشاشة العام� احملبة صاحب   
 ... "نرتبه حناآٔ و  یهآٔ  ة�اوز �دمتك شويف ... جمابة طلباتك "لك مج� صاحب   

 سأٔلين ... لالتفاصی يف �سأٔل �رمحه" "هللا �� دور وا�د اكن جنیب ٔآنلك فر� وقت ٔآ�ىس ما معري
 �ا�ة لك یعم� ليلا عندي �آٔ  ؟�نیة �ا�ة �� يف وال �ج لبيسهت  ؟تفصلیه وال ةهتجیب الفس�تان �ىل

 ؟ایه �كون هدیتك �اوزة قولیيل ... بنيت فرح ده بیقويل اكن �شاوري انتِ  �س تعجبك
 حقيقي ... للكل �دمته يف حقيقي ... العام� حمبته يف حقيقي ... الوقت طول حقيقي اكن جنیب ٔآنلك

 وبیقول: النيب داود مع لربنا بيشهد اكن ٔ�نه عطاؤه يف
َرِيت  َرب�  � آ�َماَمكَ  ُمْرِضَیةٍ  قَلِْيب  َوِفْكرُ  فَِمي آ�ْقَوالَ  ِلَتُكن� "  )١٤:١٩(مز "َوَوِليي�  َخصِ
  ... اللقاء جيمعنا وحىت ... ٔآ�رياً 

 الوقت یقدر ال هئماحبا قلوب يف �بتني فهم التواضع عظامء امام �ا�راً  ا�نیاوي احلیاة قانون یقف سوف
 المسه ملم�د�نا هللا ٔآبناء فهم ... �دا ممزياّ  اكن أ�ول حضورمه الن ... اجلسد من انتقاهلم �رد ذ�رامه ميحو ان
 �بد. اىل تدوم ذ�رامه �� عامهلمأٔ ب

 حمسن نسرين
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 عاديه غري حمبه
 يطبیع �ري وسالم نعمه ملیان �شوفه وكنت ٢٠١٦/٢٠١٧/ �ام الن�ار یوسف ارسه جنب حضانة يف خبدم �ا

 �ري عرفهآٔ  مكنتش �آٔ و  هالی �دتىن ر�يل ةأٔ جف رو�انیه وقوه �ادیه �ري وحمبه االتضاع منهت�ى يف ا�دمني مع وبيتعامل
 بت�دم نتآٔ  بیقوىل والقته يطبیع �ري سالم �ساهاآٔ  ميكن ال ابتسامه زمان من یعرفين اكن والقته �لیه وسلمت ش�

 طول �شوفه كنتو  معرفه ةمناس�ب مفيش خشص يآٔ  �ىل سملآٔ  ىنا دو متع مش �آٔ و  فر�ان كنت �داً  نبسطآٔ  ساعته فني
 �س�تحقر كنت وبينه بينه السن فرق رمغ للمرض واح�� تعبه رمغ ر�لیه �ىل واقف ماما�ٔ  من الصفوف ولآٔ  يف القداس
 ذو هنم�ٔ  یتناولوا �لشان واحتضاهنم و�ر�امه والدهآٔ و  ة�خلدم الوقت طول واه�مه ودا�ة ملیانه كنت �دمته وىف نفيس

 وسطینا ش�ا� كنت املرض آٓالم رمغ طول �ىل ربنا شا�ر ز�الن وآٔ  �ايل صوته نهآٔ  ماحسيت معري �اصة احتیا�ات
 مل املرض واح�ل هادواجل  والبساطة و�بتسامة ةواحملب االتضاع يف مثال وكنت كتري �لمتنا �دمته يف منيآٔ  �ادم مالك
 وا�د لك �یدآٔ  ا�ة� يف مركز ومش �داً  �رأٔ مت وكنت مصدق ومش اتوجع وقليب قليب من �كت ا� نیاحتك �رب عرفت

 ما معرك والسالم مةو�بتسا والبساطة ضعا�لتو  زیك ةاخلدم نعيش �ریت جيالآٔ  معمل كتري سامئیه �ا�ات منك تعملآٔ 
 اهيا نع� عظمي و�ادم ور�ل معمل كنت حقا �رض �ىل السامء �ا�ش كنت يشء �ي وا�دومني اخلدام �ىل خبلت
 �ميان وحفظت يعالس لتمكآٔ و  احلسن اجلهاد و�اهدت الكثري �ىل قميكأٔ س القلیل يف امني كنت و�مني الصاحل العبد

 �دا افضل ذاك یحاملس�  مع �مللكوت فر�ان انك الوحيد عزائنا بوجودك فر�انه السامء طبعا الرب لكیلآٔ  يل وضع وا�ري
 .ةالنعم عرش امام اذ�ر�

 ميعز يرومان

 

  

 ١٩٩٤مؤمتر إالجنیل املعاش بأٔبو تالت ٔآغسطس  
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 جنيب كل وعقل بل ،مركأ يف يعقل حتارأ

  ... مرمي العذراء الس�یدة ٔ�منا مدحي من امجل� هذه

 ... � �امجل هذه واردد ... اداعبه كنت ... معه تقابلآٔ  كنت عندما ذإ  ،جنیب أ�س�تاذ ذ�رآٔ  مسعته لكام

  ... جنیب لك وعقل ،فييك عقيل احتار ... حقاً 

 .ایضًا.. وهكذا

 �كن مل نه�ٔ  ملاذا؟ ... اخلادم ،املعمل ،الرو� با�ٔ  هذا يف نفكر ذإ  فينا العقل یضاً آٔ  حيتار ٕانه القول ميكنين

 .�مر وانهت�ى ... �ادم جمرد

 .�ريًا.. یصنع ... وسطنا جيول ،حياً  مس�ی�اً  ،معاشاً  مس�ی�اً  �ادم حقاً  اكن بل

ــاو  ــأٔزق.. يف نا�ٔ  لعلن ــت ان .م ــذه اكن ــة يه ه ــاذا ..!!!. اخلدم ــول مف ــن نق ــدمتنا ع ــن. � ــلو  ..حن ــذا لع  ه

 هامة: نقاط ٕاىل یقود� املأٔزق

  ٔ�اخلدمة حياة ورو�ة جامل :وىلا ... 
 �د.آٔ  للكو  متیزي بال ... حمبةو  عطاء اململؤة ،الباز� اخلدمة حياة

 �ا�ة يف عاملال هذا يف نفس فلك ،نفس للك حياة تقدم نعم ...نفس للك حياة تقدم اليت اخلدمة حياة

 حياة. �سمة فهيا یبث ملن

 ومل .�د..آٔ  للك فيه السا�ن الینبوع من حياً  ماءً  یقدم دوماً  اكن يا� النجیب س�تاذ�آٔ  نذ�ر ان البد وهنا

 ،ش�تد�  املریضة �لنفس فاذا ،نفس للك حياً  مس�ی�اً  ... حياً  ماءً و  حياة دوماً  یقدم نآٔ  من بداً آٔ  ميل وآٔ  �لك

 حتیا. املائتة و�لنفس ،تقرتب البعیدة و�لنفس

 اخلدمة حياة نإ  ��ء یقول ... لنا �سلمها كنت حياة ٔآعظمها ماو  ،لنا تقد�ا كنت �دمة ٔآمجلها ما حقاً 

 .ابنائه..و  تالميذه ٕاىل اب من حياة �سلمي ،�سلمي يه

 مك .اخلدمة ياةح  منك و�سلموا یدیك �ىل تتلمذوا كثريون الميذتو  وبنات فأٔبناء ... �لیك ینطبق هذاو 

 يف لحیاةل  �ا�ة يف نفس للك حياة �ن تقدم جنیبة من مكو  جنیب أ�س�تاذ �روح �ن خيدم جنیب من

 .یحاملس� 

 ،�دامه ودیق ،ذاته ا�د رب مركزها ذإ  مباركة مقدسة حياة من �لهاو ... اخلدمة حياة الكثري�ن سلمت لقد

 .�رمه �رعى
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  ٔحلقيقة اخلادم هذا �ركةو  القوة يف :الثانیة ماآ� ... 
 ٔآصبح .� مملوكة اصبحت ذاته ة الشخصیة حياته نآٔ  ذإ  ... طو�ه ،اخلدمة حياة حيیا يا� اخلادم هذا

 .معاشاً  مس�ی�اً  فأٔصبح .وجود �اته تعد ومل �للكیة ملس�ی�ه ملاكً 

 �س�تطیع وال ورةاملنظ �ريو  املنظورة الاكرسة الوحوش به یطحت  ،منه تقرتب الو مواجا�ٔ  حو� من تتكرس

 .تلمسه ان

 د.�ر  ال امویةس رؤى یعا�ن املقطرة وسط الرسول بولس فرنى .حو� من لك و�راها ،به حتیط هللا قوة

 ."..�رش قلب �ىل خيطر مل وما ،اذن به �سمع مل ماو  ،�ني �راه مل ما" .... و�ردد

 حك�ً  اكن اذ ... �لهیة بنعمته املس�نودو  ،مس�ی�ه بقوة القوى اخلادم لهذا مثاالً  النجیب �ادمنا اكنو 

 يه ةالصال حياة فاكنت اخلادم. حياة مصدر يه الصالة وحياة ... الصالة يه اخلادم حياة مصدر نآٔ  فعرف

 .جنیب أ�س�تاذ حياة

 ... ىبآٔ و  و�اديم يومعلم يس�تاذآٔ 

 تعلميك ذ�رآٔ  ملو .مايمآٔ  �دثت وآٔ  ي،مع �دثت � مواقف ذ�رآٔ  فمل ... یتوقف فلن �كتب القمل �ر�ت ان

 ... العنوان هذا وآٔ  اللم�ة هبذه اكتفى لكىنو  ... بوتكآٔ  وآٔ  تلمذتك او

 احلبيب ،النجیب اهيا طو�ك جنیب" لك وعقل بل ،مركآٔ  يف عقيل حتارا"

 يل تصىل نآٔ  طلبآٔ  ...منك طلبآٔ  نآٔ  عتدتا كام

 تالميذك حدأ
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 وفاء ومهسه حب دمعه

 الصحی�ة بدایته فاكنت جنیب املهندس والقدوة واخلادم املعمل السامء اىل سافر العطاء من طوی� ر�� بعد
 هللا، مت�د ی�مج  ٔآ�شودة حياته فأٔصبحت هللا �دمه يف معره طول و�اش الرب یدي بني حياته وضع ان یوم
 حياه فاكنت همللكوت وامتداد �ده الرب و�س�ت�دمه للرب حياته ��سان �سمل حي� هللا نعمه رو�ه �ال

 طیبأٔ ب ياتهح  �اءت �� مصبه هللا وجمد جمراه واخلدمة منبعه �ميان فياض دافق كهنر جنیب املهندس
 .جعب فال واوفرها ال�ر

 أ�خویة املودة رمبشاع وتفيض احلنیه �بوة بعواطف وممتلئة حبا تذوب خشصیه جنیب املهندس اكن
 مبتسام مشجعا كتفي �ىل �ربت یقابلين �ني دامئا اكن الوفري �لعطاء �اف� املباركة الصادقة �لصداقة وتتدفق

 شده اثناء يف حىت يب الفائقة والعنایة التشجیع دامئ واكن مرىض اثناء يف عين �سال دامئا جنیب املهندس واكن
 قدوم قبل �دآٔ  من مسا�ده دون مبفرده املقا�د �رتب الكنيسة يف متوا�دا البا�ر الصباح يف ا�ده كنت مرضه
 العطاء امئد اكن بأٔوالده ویدعومه اخلاصة القدرات ذو الن�ار یوسف ارسه �دمه یعشق اكن الكنيسة شعب
 الظروف اصعب يف دامئا فارقهت ال ابتسامته اكنت لیتمي �� سرت لس�بو�  ارم� ٔ�رسه سقفا یضع، �سا� من مجلیع
 لك ويف ماكنتكو  وبنفسك �لهك ثقتك يف مثال كنت والتواضع الودا�ة يف مثال كنت وقدوه مثال لنا كنت

 .ا�رةواملث اخلدمة يف مثال كنت العاصفة قلب يف والهدوء احلمكة يف مثالً  لنا كنت معك العاملني
 ةاحلس�ن عاملمكآٔ  �روا ليك الناس قدام هكذا نورمك فييضء املس�یح قول فيك حتقق فقد كثرياً  � شكرا

 .الساموات يف ا�ي ا�مك ومي�دوا
 مبىن ىل� مسهآٔ  یوضع تدعميها مع الن�ار یوسف �دمه تظل ٔآن والشأٔن �مر بیدمه ل��ن �اص ر�اء

 .العطرة سريته ��رى ختلیداً  �خلدمة �اصه منشأٔه وآٔ 
 جنلته والس�یدة امدع اس�تاذ وجن� زوجته الفاض� للس�یدة والعزاء الصرب یعطي نآٔ  �سوع الرب اىل نصيل

 سايم. دكتور وشقيقه اك�ر�ن

 موسى حكيم ميشيل
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 تنسي ال ... ونصائح مواقف
 يف اكنو  الن�ار یوسف ٔآرسه يف جنیب س�تاذآٔ  من اخلدمة تعلمتآٔ  اىل احملظوظني مضن من ميكن �آٔ 

 وقََعدت مترؤ امل عن مس�ئول كنت ٔآىن مره ذ�رآٔ و  للجمیع احلبو  اخلفي والعطاء اخلدمة يف �دا كتري معاه مواقف
 ال حزم �لك ايلق ... يرمز  اشرتاك یدفعوا أ�والد خنيل ممكن قوى كتري املصاریف � قولتو  جنیب س�تاذآٔ  مع
 .دعوه ملكشو  اكم حمتاج قويل ...

 يو ذ ٔ�والدا دا�يل بيت زي يف املؤمتر مسؤول بصفتك ذنكأٔ �س�ت �آٔ  معلش قايل جيه شویه وبعد
 �آٔ  قايل ... املصاریفو  �سمح العدد وال ياز ا قولت� ... املؤمتر معا� یطلعوا �ا�ز�ن ةاخلاص حتیا�ات�

 لكهم رحهتمف كٔآن شكراً  قايل هناك حناآٔ و  ... املؤمتر وطلعهم أ�والد لك �اب وفعال ... �ا�ه لك يف هترصف
 بفضل حياهتم يف حبر �شوفوا مره ولآٔ  دول أ�والد اكن فعال ... �ا�ه لك معلت اىل نتآٔ  فكره �ىل قلت� ...
 .جنیب س�تاذآٔ 
 .... جنیب س�تاذآٔ  مع اينثال  ملوقفا

 مضایقني اكنوا يتالب  وعامل بفاید بيت يف نزنل مره اول وكنا الن�ار یوسف ٔآرسه مع مؤمتر يف معاه كنت
 اخلدام ماش�ینيو  یوم خرآٔ  احناو  شویه صعب بیعاملو� اكنواو  �اصه احتیا�ات يذو  هام �لشان دأ�وال من

 لكلمك لیكوا�  هترصف �آٔ  ده ايز ا طیب قاهلم معامه �آٔ و  ... البيت العامل �ىل جنیب س�تاذآٔ  ل اش�تكوا لكهم
 س�تاذآٔ  شوفآٔ و  املوقف ٔآراقب شویه بعید واقف تكن �آٔ  لكن عننا بعید لكهم البيت العامل مجع مىشو  هنا

 وا�د للك ئآعطو  �داً  كتري �هيم یعتذر قعدو  لكهم شكرمه بجنی س�تاذآٔ  راح ... ياز ا معامه هیت�انق جنیب
 ... بت�انق �آٔ و  شوفتىن وقايل وحضك شافىن راجع وهو ... �داً  �بريه ٕا�رامية مهنم

 نفس يف نزنل نان آٔ  الظروف و�شاء ... �لطان هوو  حىت �لبان �ىل تیجى وعيآٔ و  �البه دول یبين نصحیه
 أ�رض �ىل من لو�بيش�ی البيت العامل جنیب س�تاذآٔ  بفضل لكن ... أ�والد بنفس متتالیة مرات مخس البيت
 ...�لشا� البيت قوا�د لك �كرسوا وااكنو  ش�یل

 جنیب س�تاذآٔ  شكراً 

 بنيامني رميون
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 جنيب استاذ مع مواقف

 فيه ان قيتال افت�ه �اولت اجلنب �ىل وا�د فلقيت مایك س�تاند �ىل بدور وكنت القداس يف كنا مره
 مضایق واكن لز� ایه قد املكسور... اجلزء وریتهو  قلت� ایه فيه وسأٔلين جنیب تاذاس�  �ايل مكسور... جزء
 يف دين�سا� و�اول كده.... وتتساب تتصلحش ما ازاي وقايل ...�یظه ةالكنيس جوه �ا�ه فيه نإ  �داً 

 �هيا همتآٔ  ةلكنيسا جوه صغريه تفاصیل یهآٔ  قد ...بیه وفرح �س�تاند اش�تغل حماوالت �ده وبعد تصلیحها...
 ة.الكنيس ممتلاكت تصلیح يف وركز اسالقد وساب

 مسري هانى

 تنسي ال مواقف
 اكن حيث ...آٔ�ىس .آٔ  احملبوب الرا�ل مع عنه قصة آٔحىك هنا لكىن ...جورج جنیب .آٔ  مع يل كثرية مواقف هناك

 ،یفوقه قمل الإ  معه یصلح ال الو� هذا � قالو  جنیب .آٔ  ٕاىل آٔ�ىس .آٔ  جفاء آٔ�د. ل�م �سمع الو �داً  يشق شاب هناك
 بصفعه آٔ�ىس .آٔ  قام يالناد يف لشقاوة الشاب هذا معل عند لفعل�و ...نكس�به �لشان �ر� ٕانتو  شداه آٔ� لكن
 مرة الكنيسة �رجع ال آٔن �ىل �ازما الغیظ منهت�ى يف هوو  يالناد من وخرج �لقمل الشاب هذا ففوجئ وشه، �ىل �لقمل

 يزااو  وشقاوته فاتهترص  طریقة عن- حمبة يف- طوی� ملدة معه و�لكم �لیه یطبطب �ذآٔ و  جنیب .آٔ  ورائه خفرج ،اخرى
 يل قالو  خرى...آٔ  مرة �ادو  جنیب .آٔ  ��م آٔقتنع حىت معه ظلو  مصلحته و�ا�ز بیحبه آٔ�ىس .آٔ  آٔنو  �و�س مش ده ٕان

 آٔ�ىس .آٔ  آٔصبحو  ...ترصفايت يف كثرياً  ين�ري ا�ى هذا ،ا�ىس .آٔ  من آٔ�دته ليلا القمل �ىسآٔ  ال آٔ� :بلسانه الشخص هذا
 قلبه. ٕاىل الشخصیات آٔقربو  آٔحب من جنیب .آٔ و 

 بصلواهتم. ینفعنا ربنا

 رشدي راسم د.
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 رب ... شكراً ليك يا
 ا�ٔ�د مدارس واكنت نينات�ال يف ةحضان يف لسه كنا ملا جنیب آٔس�تاذ آٔید �يل �ريبآٔ  جيل من �آٔ  كتري ربنا شكرآٔ 

 بیعيل وهو فيمل �يل نتفرجب  ننا�ٔ  كنا ا�رس بتا�ه ةالقص حييك اكن ملا جنیب آٔس�تاذ ذ�رآٔ - �الیا الكتب مكتبه ماكن تاعتناب 
 لك بعد حریص واكن- يناملع ویوصلنا انتباهنا �شد عشان جبسمه ویتحرك القصة �داثآٔ  مع متيش عشان صوته يف ویوطي

 ملا رثكآٔ  حمظوظني وكنا - �سببه �هيا ونرتبط ةيسالكن  حنب و�لتنا صغريه ولو حيت خيتارها هو هدیه یأٔ�ذ وا�د لك نآٔ  مره
 والفرح احملبة روح بب�س  وقاتناآٔ  وآٔمجل ا�هيب العرص بنسمیه كنا كده بعد �دمو� اليل ابتدايئ خلدام دیه ةاخلدم روح نقل
 اليل واملساندة شجیعلت ا مك- �لكنيسة اخلاصة االٕداریة ا�ٔعامل بعض يف املسامهة مين ُطلب مؤخرا- زرعها جنیب آٔس�تاذ اليل
 لكامت. توفيه وال طبیعي �ري جنیب س�تاذآٔ  یقدمه اكن

 مساهامته عن ُذ�ر فمك قةالطری اختالف مع لصوهتم صويت وآٔمض جنیب س�تاذأٔ ب الالئق التكرمي عن منا كثري حتدث ا�ريا
 الباذ� ةاحملب روح اكن احلقيقي وهدفه- هدف وليست وس�ی� اكنت لكهنا ادآٔفر  ومع ةالكنيس ومشاریع �دمات يف الیةامل

 .رو�س نباا�ٔ  دآٔوال لك يف زرعها اليت ةاخلدم يف رو�ه �ىل احملافظة يه جنیب �ٔس�تاذ كرمي� آٔفضل اعتقد- ةواخلدم

 نصيف ايهاب

 جورج جنيب أ. والصديق واالخ واالباملعلم و األستاذ
 منه خبرج نتك  بیننا اكن لقاء لك لكن وا�دة وعظ لكمة ینطق ان دون الكثريو  الكثري منه تعلمت ا�ى الر�ل هذا

 ظروف رمغ و�ه قتفار  مل �بتسامة ... �رض �ىل �ا�ش مفتوح اجنیل اكن ... تعا�ميه �لك املقدس الكتاب قرآٔت �ٔىن
 يل ویقول ض�كی جنیب آٔ. � � صىلآٔ  �آٔ  � قولآٔ  كنت ملاو  رشفآٔ  � واد � يل صىل يل یقول اكنو  �هيا مر �دا صعبة

 كنت ملا القداس ثناءآٔ  ... حمدود الغري والتشجیع والتواضع احلب معاىن لك فهيا مج� ... اخلدمة منك بتعمل �آٔ  هد واد � هیو آٔ 
 حيضهنم ویقوم ر�لهيم� و�زقوه الن�ار یوسف رسةآٔ  �دومني ��ذیة ویلبس �رض �ىل یوطى قامته ويف س�نه يف اشوفه
ٓ  يشء كرتآٔ  ... تزنل يدموع �اكد اكنت  رسةآٔ  خمدومني من ٣ رآٔیت عندما الطاهر ج�نه �ىل الصالة یوم نفىس يف �رآ

 بیعمل مش یعىن مشاعرمه يف �س صدقآٔ  �لت�دید ودول الصندوق �حية متو�ة وعینهيم حبرقة بيبكوا الن�ار یوسف
ٓ  لوال �رياً آٔ و  ... قلوهبم يف اتغرس حبك ا�ر�ة لهذه جمامالت دون فعالً  بیه بيشعر اليل �ري  �برية سعادة يف حنن اقالفر  ملآ

 جنیب آٔ. قليب �ىل حبیب الغايل ودا�اً  ... معه تعاملت �سانإ  لك نفس يف �رآٔ و  �المة �ر�ت .. �س�تحقه اليل املاكن يف �ٔنك
 .ينلتق ان اىل النعمة عرش امام ذ�ر�آٔ  جورج

 ايليا شرفأ
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بعد شمسك وقَمرِكَ لَا ينقُص لأَن الرب يكُون لَك نُورا  تُغَيبفَلَا 

 )٢٠:٦٠(إشأبدياً

 النجار يوسف أسرة
 اكن اللكامت ذههب، �لهيم ماتتأٔخروش �ا�ه حمتا�ني لو جنهبم ٔآقفوا الن�ار بوسف ٔآرسة من �لمك �دوا

 فقط. بیومني نتقا�ا قبل اخلدامو  الكهنة �ءا�ٓ  جورج جنیب ٔآ/ هبا ویويص یت�دث
 �ام٩ هرش  يف تأٔسست، اخلاصة �حتیا�ات ذوي خلدمة ٔآرسة يه، یعمل ال ملن الن�ار یوسف ؤآرسة

 لص�ة� هللا متعه حس�ىن جمدي ٔآ/ و السامء) يف (سفري� مالك ٔآمين / آٔ  من لك ید �ىل اكنتو  ١٩٩٩
 جنیب / آٔ  أ�مني ادماخل ٔآس�تاذ� هلم ٔآنضم �س�یطة ٔآشهر بعدو  أ�مر�كية املت�دة الوال�ت يف �الیا هوو  العافيةو 

 ٕايل هبم يءا�و  الكنس�یة مبیكرو�ص أ�والد بیوت ٕايل یذهب اكن ا�ي فارس طلعت ٔآس�تاذ ٔآیضاً و  جورج
 .الش�باب اخلدام بعض مسا�دة مع تعهبمو  بصالهتم اخلدمة بدٔآت، الكنيسة

 لقضاء لكنيسةا ٕاىل ٕاحضارمهو  ا�دومني بیوت ٕاىل یذهبوا فاكنوا، اخلدمة بدٔآت �داً  �س�یطة ٕ�ماكنیات
 ظهراً  الوا�دة ا�ةالس تبدآٔ  فاكنت اخلدمة بعد ذ�و  �االهتم مع تتناسب اليت أ��شطة يف لٔ�والد ممتع وقت

 مث قداسال حبضور یو�ا تبدآٔ ، أ��د مدارس من ٔآرسة، الن�ار یوسف ٔآرسة ٔآصبحتو  الفكرة تطورت مث
 صبا�ًا. مجعه یوم لك أ��د مدارس

 امتاللك تعجز، حقه الر�ل هذا یويف �م یو�د فال أ�رسة هذه يف جورج جنیب / آٔ  �دمة عن ؤآما
 أ�رسة لهذه ضائ�وف وتعبه �دمته من قلیل جزء سوى ال ميثل س�یكتب وما أ�رسة لهذه یفع� اكن ما ذ�ر عن

 كتاب. ٔآي ال �سعها �لتفصیل ذ�رت ٕان اليتو 
 النصی�ة نال  یعطي اكنو  لسانه عن ذ�و  ینام ٔآن قبل یوم لك �مسة أ�رسة يف فرد للك یصيل اكن
 ه.�لی نتعود حىت ذ� �ىل ونواظب صالتنا يف خشص ٔآي ننىس وال �مسة فرد للك �لصالة
 هلم حيجز اكنو  هتم�اال یتابع اكن خمدوم ٔآي تعب وٕاذا بنفسه �لهيم یطمنئو  اخلدامو  ��دومني هيمت اكن

 حىت الطبيب ةعیاد يف �لسا�ات ینتظرو  اخلاصة �س�یارته یأٔ�ذه اكنو  أ�مر ٔآحتاج ٕاذا الطبيب عند ميعاد
 ا�دومني بأٔهايل هيمت یضاً آٔ  واكن، �ادي �ري اه�م هبم هيمت فاكن، بيته ٕاىل �رجعهو  العالج � حيرضو  �لیة یطمنئ
 ٔآیضًا.
 :جنیب ٔ�س�تاذ یذ�ر

 بناتنا ٔآ�دى ا�ةو  بوفاة ٔآ�رب�و  بنا ٔآتصل مبكرة سا�ة ويف مع� يف جنیب ٔآس�تاذ اكن ٕان یوم يف �دث
 وقال داون) (متالزمة ب املصابة ابنهتا �رعى اكنتو  الرسطان مبرض ٔآصیبت اكنت س�یدة ويه املستشفى يف
 وو�د� املستشفى ٕايل ناذهب  وفعال الظروف هذه يف مبفردها ابنهتا ترت�وا وال املستشفى ٕايل �رس�ه ٔآذهبوا لنا
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 ومل، املنیا حمافظة يف مدافهنا ٕايل املتوفاة الس�یدة نقلت جمهزة س�یارةو  كفن من يشء لك رتب قد جنیب ٔآس�تاذ
 قام ٔآن ٕايل، ر�ا�هتا� اخلادمات ٔ��دى هبا ٔآوىص فقد، ٔآیضاً  الس�یدة ت� بأٔبنة ٔآهمت فقد أ�مر هذا �ىل ترصق ی 

 وقد، شهر�ً  ارا� مصاریف �اكفة یتكفل واكن اخلاصة �حتیا�ات ذوي من أ�یتام �ر�ایة تقوم دار بأٔد�لها
 جنیب تاذٔآس�  یقوم �االت ٔآرع حوايل ا�ار هذه يف ویو�د وتدفعها ا�ار ٕايل شهر لك تذهب ٔآن �ادمة ٔآوىص
 هبا. إالقامة بنفقات والتكفل �ر�ا�هتا
 ٔآیضًا: ویذ�ر

 منعه وقد الكنيسة ٕاىل كعادته الزنول ٔآو ال�م �س�تطیع الو �لیة شدید أ�مل اكنو  ��رية تعبه فرتة يف
 أ��د دارسم ٔآثناء اخلادمات بأٔ�دي یتصل به فوجئنا، مرة من ٔآكرث املستشفى ود�ل الزنول من أ�طباء
 لوو  فالن بعم ي(ٔآهمت لها ویقول ا�دومني ٕا�دى وا� �ل یوصهياو  التعبو  أ�مل شدة من �سمع ال صوته و�اكد
 الصحیة الته� يف اخلادم لهذا فكيف، التصدیق و�دم ا�هشة من �ا� اخلادمة فأٔنتابت بلغیين) �ا�ه �اوز

 الن�ار. یوسف ٔآوالد ٔآمور وید�ر یفكر مازال املتأٔخرة
 قدوم وینتظر نهماك يف وجيلس القداس حيرض من ٔآول فاكن أ�والد صیامو  بتناول �بري ه�ما هيمت واكن

 �دام وجود من والً آٔ  یتأٔكد اكن ةامجلع یوم هحضور بعدم یبلغنا اكن وعندما التناول يف مبسا�دهتم ویقوم أ�والد
 أ�رسة. يف وصغرية �برية �لك هيمت اكن، القداس يف

 اخلدام ائعطب اختالف من الرمغ فعىل �برية حمبة �القة به �ربطهم فاكنت اخلادماتو  اخلدام عن ٔآما
 احلكمي أ�ب هلم �لنس�بة فاكن، هلم جنیب ٔآس�تاذ ا�رتامو  حمبة وهو وا�د يشء �ىل یتفقون فاكنوا اخلادماتو 
 ٔآش�یاء يف ستشارةا من فمك الشخصیة احلیاة يف اكنت بل فقط اخلدمة �ىل مقترصة العالقة �كن مل، احلنونو 

 یذهب، �لیه منئیط ٔآن دون �ادم یرتك ال، احلكمي احلنون أ�ب مثل ینصحهم اكنو  الشخصیة حبیاهتم متعلقة
 التوا�د من روفالظ منعهتم ا��ن اخلدام حىت ٔآحزانه.و  ٔآفرا�ه يف معه، �ادم لك ظروف یعرف، یفتقده، ٕالیه
 أ�ب.و  أ�مني اخلادم نعم فاكن اخلدمة يف

 .... جنیب ٔآس�تاذ من تعلمهنا اليت الفضائل ومن
 �ادم لك �ىل ینبغي یقول اكن بل، حو� من �دمة يف رٔآیه یقول ٔآن �ادم ٔ�ي �سمح �كن مل ٔآنه يه

  ٔآخية. �دمة وليست �دمته ٔآي فقط وزنته حساب یعطي سوف ٔ�نه فقط خبدمته هيمت ٔآن
 يف �برية ماكنة لها اكنت ٔآرسه يف جورج جنیب ٔآس�تاذ �دمة عن �داً  خمترصة ونبذه �داً  صغري جزء هذا

 قلبه.
 ٔآمناء نكون ىتح الصاحل املعمل ٔآهيا س�یدك ٔآمام فأٔذ�ر�، تعبك �ىل د�لنا وحنن أ�مني اخلادم ٔآهيا تعبت

 لنا. �ركهتا اليت الوزنة هذه �ىل

 النجار يوسف سرةأ
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 تعلمت منك الكثري
 من قربی ما منذ اخلاصة �حتیا�ات ذوي ختدم اليت الن�ار یوسف ٔآرسة يف �دمة بدٔآت ربنا بنعمة
 �امًا. عرشون

 مدارس يف ٔآبوته ٔآ�ل ٔآن الرشف يل اكن حيث، صغرياً  كنت ٔآن منذ جورج جنیب ٔآس�تاذ ٔآعرف وكنت
 ٔآصبحت ٔآن ٕاىل همع �بتسامة هذه واس�مترت و�ه �ىل دامئاً  ابتسامته واكنت صغري طفل كنت بي� أ��د
 أ�رسة. يف ٔآمانته وحتت معه ة�خلدم �رشفتو  الن�ار یوسف ٔآرسة يف �ادماً 

 و�ه �ىل سامةت اب  �رمس عندما سعیداً  �كونو  �ٔ�خر�ن �مت دامئاً  اكنو  يشء لك يف �س�یط �ادم فاكن
 ٔآن تطیعٔآس�  الو الكثري منه تعلمت معه اخلدمة يف س�نة عرشون �الل معه یتعاملون ا��ن من خشص لك

 كثريًا. مهنم تعلمت موقفني ٔآحيك سوف ولكين ٔآحصهيا
 أ�ول: املوقف

 ٔآن بدال مادیة الزتامات وهناك أ�عیاد من عید هناك فاكن أ�رسة ٔآمانة يف اسا�ده ٔآن بدٔآت عندما وهو
، فقط جنهياً  آٓالف ٧ سوى أ�رسة صندوق يف �كن ومل ...... آٓخري ٔآش�یاءو  ومال�س عید�ت مهنا ندفعها

 وربنا �د عم وماتقرصش عید لك بتعم� اليل ٔآمعل يل (فقال ٔآفعل؟ ماذا � وقلت جنیب ٔ�س�تاذ فذهب
 يآٔ  الصندوق يف قىیتب ومل املطلوبة املرصوفات اكفة �سداد مقت و�لفعل ابدًا) والدهآٔ  هيسيب مشو  هیبعت

 من تعلمتو  جنهياً  ٔآالف ٩ عن �زید ما لٔ�رسة ترب�ات يل �اء املرصوفات �سداد مقت ا�ي الیوم، و ءيش
 اخلدمة. هذه يف خصوصاً و  ٔ�والده هللا تدبري يف ٔآثق ٔآن املوقف هذا

 الثاين: املوقف
 �ىل �عود جنیب ٔآس�تاذ فاكن، ٔآحرا�م �دمو  حويل من شعور �ىل احلفاظ جنیب ٔآس�تاذ من تعلمت

 ٔآي دفعب خمدوم ٔآو �ادم ٔ�ي �سمح وال �لاكمل أ�رسة صندوق یتحم� الس�نوي الن�ار یوسف مؤمتر ٔآن
 املسامهة اخلدام من نطلب ٔآن جنیب ٔآس�تاذ �ىل قرتحتاف الفرد �لكفة رتفاعاو  الغالء مو�ة بعد ولكن، نقود
 نفسه من یجيه  یدفع هیقدر اليلو  �د حترج فبالش ایه الناس ظروف متعرفش (ٔآنت رده جفاء املؤمتر يف

  متامًا. الفكرة رفضو  متقلقش)و  ٔ�والده هیبعت ربناو  ربنا �ىل سيهباو  طول �ىل ویدیك
 ٔآمام ٔآذ�ر�، ا�دومنيو  لل�دام حمبتك يف منك تعلمته ما �ىل ٔآسري سوفو  الكثري منك تعلمت فعال

 أ�رسة. ٔ��ل صيلو  ةالنعم عرش

 رؤوف رفيق
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"مالُ الْفَهني يلَ الَّذجالرةُ وكْمالْح جِدي يلْإِنْسانِ الَّذي ل٣:١٣ أم" (طُوب( 
 ا�دومني، للك واحملب العاشق اخلادم رو�س، أ�نبا �دمة رائد جورج جنیب ٔآ. قلوبنا ٕاىل �دا احملبوب

 يف یعمل يا� اخلاصة، �حتیا�ات �وي الن�ار یوسف القد�س ٔآرسه مؤسس أ�مني اخلادم، الناحج القائد
 ٔآهيا نعام بنقو� .هدوء يف ختدم وسطنا يف معاش ٕاجنیل كنت و�ه. تفارق مل اليت �بتسامة صاحب، اخلفاء
 س�یدك. فرح ايل اد�ل وأ�مني. الصاحل العبد

 نوفيك. ميكن ال كتبنا �ام ولكن �هيا خنمت �لشان دي ا�ٓیة اختار�
ماً " ءٍ  ُلكِّ  ِيف  نَْفَسكَ  ُمقَّدِ نَِة، لِ��ْمعَالِ  قُْدَوةً  َيشْ ماً  الَْحس�َ ْ�َالصاً  َوَوقَاراً، نَقَاَوًة، الت�ْعِلميِ  ِيف  َوُمقَّدِ

�
 )٧:٢ یطست " (َوا

 .النعمة عرش ماما اذ�ر� وا�دومني. والكهنة والكنيسة واخلدمة امجلی� وعیلتك لكنا آٔ�لنا من صيل آٔرجوك بنحبك.

 شحاته وجورج وماري روفائيل أنسي نيفني شحاته، صابر منتصر

 

 

 

 

 

 داخلة كل القلوب ان جيمع يف مبحبتهستطاع ا كبرياً قلباً
. آٔ قف حمبة مع رو�س مو  نباا�ٔ  آٔس�تاذ جنیب فللك فرد يفمن النادر آٔن جتد خشص اجمتعت �لیة حمبة امجلیع ك 

 .جنیب
 فرید طراز من صالة ر�ل فاكن هللا امام دامئا مرفو�ا القلب هذا واكن حنو� قلبا اكن جنیب س�تاذآٔ 

 .ؤآبناءه ٔآخوته وسط يف یتحرك مقدسا كتا� فأٔصبح
 .الیتاىم بني �ً آٔ و  ٔ�شل ویداً  لكس�یح ر�ال واكن....  اجلروح یضمد الصاحل ياكلسامر  فاكن
 .اً �بري  حباً  امجلیع فأٔحبة امجلیع �شجع واكن ضیقة يف هو من لك �ىل یت�نن �س�یدة اكن

 ....  جنیب س�تاذآٔ 
 .دا�� لك القلوب ان جيمع يف مبحبتهاكن قلبا �بريا اس�تطاع 

  وليم ناصر
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 كنيستنا مالك
 يف �دا هكثري  اش�یاء منه تعلمت وقد جورج جنیب اس�تاذ كنيستنا مالك مع �دموا ا��ن احملظوظني من ا�
 هو: اذ�ره يشء كرثآٔ  �س ةاحلیا يف یعين ةاخلدم و�ارج ةاخلدم

 بعض بدیتا الن�ار یوسف ارسه يف �دمه نزلت انين شفيق یوسف اس�تاذ من عرفت عندما س�نوات ست من
 �نين یوسف اذاس�ت فا�ربين ا�دومني... مع التعامل و�یفيه الصعبة اخلدمة هذه من �ائف كنت �ٔنين ��رتاض

 اخلدمة يف بوعاس�  اول بدآٔت و�لفعل اخرى ارسه ٕاىل نقيل یمت سوف اخلدمة هذه يف آٔتأٔقمل مل وان اس�بو�ني اجرب
 �ارض جنیب س�تاذا واكن التمك� اس�تطیع ولن اخلدمة هذه يف مسرتحي �ري �ين ا�ربته یوسف اس�تاذ اىل ورجعت

 امجلعة میو  �رحيك،،، ا�ي القرار اختذ وبعدها قداس ا�ٔوالد مع واحرض كامن اس�بوع جرب طیب يل وقال ال�م
 ة.رس ا�ٔ  يف ا�دومني مع قداس حرضت التايل

 يف ا�دومني داماق �ىل ینحين انه جنیب اس�تاذ من وغریب جعیب منظر وهالين جنیب اس�تاذ جبوار واقف كنت
 �لیه. بصق ا�دومني آٔ�د �ن وفوجئت بل التناول... بعد هلم احلذاء ر�ط �ربط ان ا�ل من ا�ٔرسة

 الن�ار. یوسفآٔرسة  يف ةاخلدم بربكه مايش وا� وقهتا من ...كريلس � دي زي �راكت تضیع �ا�ز جنیب س�تاذآٔ  يل وقال
 �ارف �آٔ  يب...آٔ  � صلواتك يف ةاخلدم ذ�رآٔ و  ذ�رينآٔ  معنا... �ا�ش اكن قد�س � بصلواتك ینفعنا ربنا

 .س�یدك فرح يلإ  د�لأ�مني آٔ  الصاحل العبد هياآٔ  نعامً  عام�.آٔ 

 إيهاب كريلس

 )٥ :٤٢ أي( عيني رأَتْك واآلن عنك، سمعت قَد األُذُنِ بِسمعِ
 جورج جنیب ٔآ.

 خشصیا معه عاملات ٔآ�ن مل لكىنو  اكرت امسع ٔآكرب ما لكو  الكنيسة يف طفوليت منذ أ�ذن مسع عنه مسعت
 .العظمية الن�ار یوسف خبدمة مسعتو 

 ابتسامته تهحمب و  اه�مه يف اجلبار ... اجلبار؟ الشخص هذا من قلی�، س�نوات منذ معه تعاملت �رياً آٔ و 
 .ٔآ�د لك مع �ركزيهو  املس�متر �شجیعهو  ا�امئة

ل ان �سأٔل آٔو قب احتیا�اتنا�شهد عنه انه ا� حمب معطى �س�اء یعمل  السامويسوى ا�ن �ر �ٔبیه  هذا!من 
 ٕا�داديسن  يفدمهتم � اليلنطلب والس�ید املس�یح �شهد انه من مثارمه تعرفوهنم وهذا �حلق اك�ر�ن من اروع البنات 

 .أٔسامهئمبوعامد من اخلدام امللهتبني ا��ن �دمت معهم ومدام جنوى لكها �رم و�ر�اب بيهتا داميا مفتوح تعرف الناس 
ا و�دا�ا بل لك الكنيسة من �دا�ا ولك شعهبا س�تفتقد هذا اخلادم ولك ٔآرسة یوسف الن�ار خمدومهي

واته عن كنيستنا لك بال ٔآمل وهنيئا لنا بصل ا�ياملد�ر الرحمي ولكن هنيئا � بوصو� �لسالمة وببيته اجلدید 
 .�ني ٔآمام عرش النعمة

 يفتح ريهام ابنتك
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  جورج جنيب األستاذ

 عفويتهو التلقائية وتصرفاته افعاله يف اد له املسيح عرف فقد يعرفه من
 جنیب ٔ�س�تاذا یعرف من یعرفه. ال ومن یعرفه ملن العمر رفيق حنون القلب متواضع �داً  �س�یط �سانإ 

 اسلوبه هوحمك ال�م طریقة عرف فيه... ما و�لك القلب من ةاخلدم مبعىن ةاخلدم وعرف العطاء عرف جورج
 املشالك. �ل يف وهدوءه
 ارسمد اىل اذهب كنت عندما �بتدايئ السادس الصف يف وا� جورج جنیب أ�س�تاذ عرفت قد
 ...لكنس�یةا الرتبیة مدارس یضاً آٔ و  الكنيسة اىل اذهب مل �بتدائیة ةالشهاد امت�ان وبعد ةامجلع یوم ��د

 جنیبأ�س�تاذ  و�دته الیه ذهبت عين لأٔ �س مبن اخلامس ا�ور ويف املزنل يف �آٔ و  فوجئت
  �مت�ان يف رسبت لقد قلت ... يتأٔ ت مل ملاذا قال
 ةالكنس�ی ةالرتبی مدارس اىل وذهبت فشجعين ... تعاىل �حج عند� نتآٔ  قال

 من واكن ابتدايئ لفصل �ادم اصبحت مث اخلدام ا�داد فصول د�لت �امه... �نویه حىت س�متریتاو 
 الیو�ن اىل افرتس وعندما و�شجیعي معي مس�مترة توجهياته واكن فصل اعطي وكنت جنیبأ�س�تاذ  یتابعين

 مسري ا� اىل تفأٔرسل دراس�یة س�نه �دیت �امعه الثالثة يف الزراعي التعاون معهد يف وكنت اجلامعة يف وا�
 بعد القادم العام ٔآمكل �س�تطیع حىت مرضیه شهادة ویقدم ا�راس�یة الس�نة مصاریف ویدفع املعهد اىل لیذهب
 رجوعي.

 �حتیا� مسري فأٔ�ربه عين �سال واكن جورج جنیب أ�س�تاذ قابل انه یقول مسري ا� ٔآن فوجئت
 بنفسه املصاریف ودفع املعهد اىل ��هاب جورج جنیب أ�س�تاذ فقام القادم العام يل لیحجز املعهد اىل ل�هاب

 متام. لكه ان طمينو 
 العمل يف زید� �لتشجیع العمل هذا و�مني �ٕالجيايب آٔ یبد اخلدمة يف مورآٔ  ٔ��سط مشجع خشص اكن
 اخلدام ویفتقد و�زورمه وتفتقدمه معهم تلعب معهم تتعامل املس�یح والدآٔ  حتب ةاخلدم حتب جيع�، لل�دمة

 �والد. �فتقاد و�سا�د و�زورمه
 عندما املستشفى اىل ذهبت وعندما �لتلیفون �لهيا یطمنئ واكن لز�رهتا �اء سهري زوجيت مرضت عندما

 �شجیعي. �ىل دامئ واكن تلیفونیا �لهيا یطمنئ اكن مرضت
 عطیهی  نآٔ  رادآٔ و  والشقاء التعب ارض ویغادر �شفي ان هللا اراد رمبا ��ري مرضه هو مرض وعندما

 وأ�رضیة. اجلسدیة اتعابه من �سرتحي والقد�سني الشهداء حسابه مع الفردوس يف را�ة

 ابراهيم يفوز
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 جنيه ١٠٠٠ الو جنيب ستاذأ
 لقدو  �بريهو  غريهص لك يف �دا مدقق اكن لكنهو  البعض هبا �شعر او �راها ال قد بأٔمور هيمتو  ینظر كعادته

 جيول كعادته �لیرت  اكنو  ة�لكنيس یتجول یوماً  و�دته ...متبا�دة فرتات �ىل مرتني املوقف هذا يمع �كرر

 العظمي � قولا دامئا وكنت �لیه �لسالم ٔآرسعت حىت �لیه برصي وقع نآٔ  ماو  بعید من راينو  �رياً  یصنع

 بترصف نتآٔ  بقي ..قويل قالو  �لغ �ه�م �دیث يمع بدآٔ و  املعهودة مبحبته احتضين كعادتهو  جورج جنیب

 �دا مجی� مه�د �امل انت منني �لهيا بترصف لكها يد والصور النتو  الاكمريا یعىن منني يد ةاخلدم �ىل

 املوضوع قلت� .... ده لك �ىل �بىن منني بترصف منك ةالكنيس اخبار �ارفني �قهيم ماكن ٔآي �روح ملا ا�

 مره يس�يتكن  يف تعلمتآٔ  �ما منا امعلها �ا�ه اهو الكنيسة لشعب �س�یطة �ا�ه ودي يس�تاذآٔ  � �س�یط

 طبعا. .. �ا�ه یعرف حمدش قايلو  جنیه ١٠٠ ال فئة ورقات ٥ طلعو  جيبه يف ایده مد ...لقيته �ا�ه امعلها

 لك يف شوفك�  دامياً  �ا�ز�نو  معاك ربنا ... ال متقولش �ا�ه دیكآٔ  ملا قايل حزم �لك لقيته �ا�ه ٔآ�د رفضت

 إالرصار نفسو  مىن الرفض ونفس احلب نفسو  ةالطریق بنفس ده املشهد یتكررو  طویل وقت مير و .... �دث

 عندما ا�م أٔربعب الرحيل قبل العظمي بنيو  بيين ماكمله آٓخر تذ�رآٔ  ...... نقاش لك خرآٔ  يف مىن ةالطا�و  منه

 ا�لكم مبقدرش ا� لشمع قايل عنك منعين هام �ارض قلت�و  مينا � �ا�ه عىن متكتبش يل قالو  هاتفيا حتدثنا

 �ا�ز �آٔ  لكمين ال قايل سالم طب سفآٔ  قلت� ... ردآٔ  قدرت مكنتش اتصلت وانت نزلت مرايت ان ولوال

 .رو�س أ�نبا صوت نتآٔ  مسعكآٔ 

 ك�ر و  جورج جنیب العظمي ر�ل ... للنفوس راحب اكن... ٔآمثايل الضعفاء خواطر �رب يف مبالغ كعادته اكن

 ةلكنيسا شعب �دمآٔ  ٔ�ظل فؤاد مينا اكمرياو  رو�س أ�نبا شعب بني الرشاكة عقد نظري جنیه ١٠٠٠ يل

 ....جرىآٔ  اس�توفيت قدو 

  ةاخلدم يف رش�يك ودا�اً 

 فؤاد مينا كامريا
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 تعامالته يف راقي
 احلظ �سعدين مل ان حصیح خمطئ ام حق �ىل ٕانك نفهم ليك نظره من فيكفي عظمي اس�تاذ جنیب س�تاذآٔ 

 واكن �لهيم بیطمنئ عائ�ال يف فرد لك عن وسؤا� مقابليت يف امجلی� ابتسامته �كفيين اكن لكن معه ا�دم بأٔن

 یبادر ا�ي هوف  س�یده مثل وقدوه متواضع انه �كفي اطلب ان بدون النصی�ة یعطیين ا�ده �حيان بعض

 .الكنيسة يف بوجود� �دا ویفرح �لسالم

 وهو یعلمنا اكن � وینمتي حيبه اكن ا�ي بأٔس�بوع رو�س �نبا بعید احتفل ان بعد انتقل انه �دا مجیل
  .ماكنه يف �كون يشء لك �ىل وحيرص القداس مبكرا یأٔيتو  صامت

�دا حيس ��ي امامه واكن عز�ز النفس �دا ویفهمك دون ان  �ايلاكن رايق يف تعامالته واحساسه 
 تتلكم

 رشدي مريفت

"ثيح اكَ أَنَا أَكُوننضًا هأَي كُوني" يماد٢٦:١٢ (يو خ( 
 ... املس�یح یدالس�  خشص فيه وشفنا قلوبنا لك من حبناه اليل القدوة أ�مني اخلادم جورج جنیب س�تاذآٔ 
 ابتسامة شفنا ،ل�ات واناكر واتضاع وحمكة �ساطة شفنا امينة، صادقة مبحبة حقيقية �دمة ٕایه یعىن شفنا

 یقعد یبجن  ٔآس�تاذ اكن اخلدمة مؤمترات ٔآطلع وٕابتدیت �دمة نزلت ما ٔآول ٔآذ�ر فينا. خشص �لك و�ر�اب
 حمبة هلم وصلن �لشان أ�والد مع يٕازا ونتعامل اخلدمة يف مواقف عن كثري لنا وحيىك �دمة ٕایه یعىن یعلمنا

 فتیات �ورال دمة� بدٔآ� ما ؤآول الصعبة. املواقف يف التعامل يف احلمكة الوقت نفس وىف وحنتوهيم املس�یح
 ؤآعطاين �دا فشجعين رشیط للبنات ٔآجسل نفىس ٕاين � وقلت اخلدمة ٔآمني جنیب ٔآس�تاذ اكن رو�س أ�نبا

 مش يل قالف مبتدئ �ورال هلس ده ٔ�ن �ين ماتتجمعش ممكن دى الفلوس �س � قلت وساعهتا الفلوس،
 وكامن الرتانمي معوا�س ویفضلوا الرشیط یأٔ�ذوا احلف� بعد ٕاهنم للبنات �لوة روحية �دمة دي لكن الفلوس �م

 یوسف ٔآرسة ٔآبناء رحضو  اكن جنیب ٔآس�تاذ وداع صالة وىف ... تنىس ال �لشان �لهيا بی�افظ الرتانمي �سجیل
 "تتبعهم ؤآعامهلم ٔآتعاهبم من �سرتحيون" و�دمته تعبه �ىل حية شهادة الن�ار

 � ٔآذ�ر� ... السامء يف لنا قوى شفيع �سبنا لكن فقد�ه حنون بآٔ  يف لكنا ویعزینا ٔآرسته لك یعزى بنا
 .النعمة عرش ٔآمام جنیب ٔآس�تاذ

 صاحل رشا ابنتك
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 قُصنرِكَ لَا يقَمو كسمش دعب بفَلَا تُغَي. أَنا أبدياً.. لنُور لَك كُوني بالر 

 )٢٠:٦٠(إش
 املبرتك �مس �� ننمتي ٔآرسيتو  ٔآ� جعلين �ونه جورج جنیب ٔآس�تاذ أ�مني اخلادم لهذا �لفضل ٔآد�ن
 )رو�س أ�نبا (ٔآبناء ٔآرسيتو  ٔآ� �لینا یطلق فأٔصبح رو�س أ�نبا القد�س
 �مر� يف أ��د ملدارس ٔآوالدي ٔآحرض كنت لكن، الكنيسة ٔآبناء من ٔآ�ن مل �ام ١٤ من یقرب ما منذ
 ماكن ٔآمام حضانة ملر�� أ��د مدارس فاكنت، أ��د مدارس انهتاء حلني مجعه یوم لك ٔآنتظرمه، حضانة

 الوقت. ذ� يف أ�رسة ت� ٔآعرف ٔآ�ن ومل الن�ار یوسف ٔآرسة
 یالعهبمو  الطفهمی، جعیبة مبحبة الن�ار یوسف ٔآوالد خبدمة یقوم دامئاً  مبتسم وقور �ادم وجود نظري لفت

 الرشب.و  ا�ٔلك يف �سا�دمهو 
 یوسف والدآٔ  �دمة يف املاكن نفس يف مجعه یوم لك املبتسم اخلادم هذا ٔآشاهد ٔآ�و  شهورو  ٔآسابیع مرت

 موقفي سمتح  املرات ٔآ�د ويف ٔآ�راجع كنت، الكنيسة عن غریبة لكوين ولكن �لیه ٔآتعرف ٔآن ٔآردت الن�ار.
 (ٔآوالد ال�كةامل هؤالء �دمة عن حيدثين ٔآ�ذو  يل ابتسم عندما جخيل تبدد ما رس�ان، �لیة ٔ�تعرف وذهبت
 جورج. جنیب ٔآس�تاذ ٔآنه احلدیث هنایة يف وعرفت الن�ار) یوسف

 اوالدك وجود رتةف معا� آٔقفي تعايل يل فقال، ا�ٔ�د مدارس يف حضانة مر�� يف آٔوالدي ٕان و�مل يب رحب بعدها
 ال واح�ل بةحم و  �دمة (املال�كة) هبؤالء جنیب آٔس�تاذ یفع� اكن ما آٔشاهدو  آٔقف بدآٔت و�لفعل، أ��د مدارس يف

 لها. مثیل
 اخلدمة هذه �راكت يل �رشح جنیب آٔس�تاذ بدآٔ  مث الن�ار یوسف آٔوالد مع اجللوس يف �ملشاركة يل مسح فرتة وبعد

 .جنیب س�تاذآٔ  ٕارشاد حتت ا�ٔرسة هذه يف �ادمة آٔصبحت الوقت مرور ومع ا�ٔرضیني املال�كة هؤالء مع آٔتعامل و�یف
 ٔآوالدي، الصرب فارغب ننتظره یوم ٔ�والديو يل �لنس�بة مفرح یوم امجلعة یوم ٔآصبح جنیب ٔآس�تاذ وبفضل

 الن�ار. یوسف ٔآرسة �دمة �ركة ٔ��ذ الیوم هذا ٔآنتظر ٔآ�و  رو�س أ�نبا ٔآ�د مدارس يف كربوا
، للسامء جنیب ٔآس�تاذ انتقال �رب مسعت عندما هبا شعرت ولكن هبا ٔآشعر مل مضت س�نواتو  س�نوات

 املتواضعة �دميت �ىل ٔآكرث ٔآو �ام ١٣ مىض ٔآنه، انهتتو  جنیب ٔآس�تاذ مع مباركةو  مفر�ة ذ�ر�ت من رشیط
 يف جنیب اذٔآس�ت مع اخلدمة �ركة ٔآ�د ٔآن لضعفي مسح ٔ�نه ربنا ٔآشكر ٔآن سوى �سعين وال جنیب ٔآس�تاذ مع

 ).الن�ا یوسف (ٔآرسة املباركة أ�رسة هذه
 

 النجار يوسف أسرة يف خادمة
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 جنيل املعاش اإل
هذا ��سان �اش حياه �جنیل الناطق املعاش فاكن اي ا�سان یتعامل معه �شعر �نه اجنیل متحرك 

 جند فيه لك لكامت �جنیل ليس �ل�م ولكن �لعمل.
 حب لك الناس واعطى �س�اء، معل �لك �د.آٔ 
واملسموع  املقروءإالجنیل ، لقد اكن هو أ�رضجنیل مفتوح متحرك �ىل إ نك عندما تتعامل معه جتده إ 
ٓ �لك   �ته ومعانیه.آ
 هذه. ة�منا الصعبآٔ �د مث� يف آٔ ن آٔ  و�دراً أ�رض س�تاذ� احملبوب قد ندر وجودك �ىل آٔ 

 والكبري.مع الصغري -اللك الوقت واجلهد  معطیاً -عندما اكن یفعل اكن يف اخلفاء 
 .لكوت السامواتال تد�لوا مأ�طفال ن مل �رجعوا وتصريوا مثل إ ونفذ وصیه أ�طفال مثل  لقد اكن �س�یطاً 

 اكنت حمبته بال �دود لللك.
 ا.هبسا� و مشآٔ س�تاذ جنیب مش سایبه آٔ ه �د اكنوا یقولون يل ما ختافيش �لیآٔ سال عن آٔ كنت عندما 
 اكن �سال عن لك وا�د وا�د. أ�ملحىت وهو يف شده  بداً آٔ  ةمل یعرف الرا�

ٓ املرض فكنت �اضع � ومل تتذمر وكثريا ما كنت ال تظهر ٕ�لكیل . جنیب لقد لك� هللا آٔ  المك ولكن آ
لقد و  تقدك كثرياً حمبه شدیده. نف  البرش ومع ذ� قبلهتا �تضاع و ح�ل لكاهنا فوق آٔ الم یعرف من مر هبذه ا�ٓ 

 .ن �سرتد ودیعته حنن نقبل هذا �شكرآٔ راد آٔ هللا ا�ي  رادةإ كرث ولكن خضو�ا آٔ ش�تقنا � ا
 .ةواملضحی الباذ� ةعنوا� للمحب س�تاذ جنیب لقد كنت مقاالً آٔ 

ن آٔ  قادر هللا مدام جنوى وابنه الغايل اس�تاذ عامد ان یعیهنم هللا و�س�ندمه. ة�ل زوجته احملبوبآٔ نطلب من 
ٓ ا كام ا�انه یعطهيم العزاء كام یعطینا العزاء وهو قادر ان یعینن  .صلواتك يف ةذ�ر� امام عرش النعمآٔ مني. آ

 حسان ملعيإ
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 اخلادم االمني

طَتاعوازها أَع نا مأَنَّهل لَاءؤه نم أَكْثَر طَتا أَعأَنَّه اقول لَكُم قالْح 
ا، وهذا درس من يف وقت احتیا�ه له ةجنیب مل یب�ل بتقدمي اعواز حصته يف �دمه املهام الصعبأ�س�تاذ 

 ا�روس العدیدة اليت نتعلمها منه ونقتدي به فهيا.
عت يف اليت انطب أ��دس�تاذ مدارس �وىل �ٔ  ةعرفنا �س�تاذ جنیب منذ طفولتنا، فاكن هو الصور

 صوره يهصوره وا�ده و ةهنم مجیعا اشرت�وا يف رؤیآٔ ال إ  ةاذهان اجيال �دیده، رمغ تفاوت مرا�� العمری
لسون �ىل وامامه اطفاال صغارا جي  الاكتدرائیةسفل سمل آٔ �س�تاذ جنیب وهو واقف يف مكتبه �نبا رو�س 

بين..." وهو �رتل �راتی� اليت نتذ�رها حىت الیوم "هللا حمبه حيبين �� ا�رر هللا حمبه حي  هدكه خشبيه �س�یط
ن �ادما ه بيتلكم الزم نقعد ساكتني �سمع ونتعمل" اك" �� �سوع زي السكر ...." "ومدام �سوع موجود يف حت

امحلراء  ١٢٨�د ابتداء من احضار �طفال �س�یارته آٔ شامال یقوم بنفسه �لك �ام مدارس ��د مساء لك 
واهلم وا�دا فوا�دا ومداعبهتم والسؤال عن اح بأٔطفا�قياده القاء ا�رس ومرورا �لرتحيب و  ةوابتداء الصال
 متاكم�.. مدرسه اكم� .املمزيةوالهدیه وانهتاء توصیلهم من �دید اىل بیوهتم �س�یارته  والصورةیو واعطاهئم الطا

 .ملدارس ��د یقوم هبا الیوم العرشات من اخلدام واخلادمات بدال من �ادم وا�د
يف تعامالته  ملمزيةا� بصمته يف لك ماكن وارسه �دم فهيا بل يف دا�ل لك قلب �م ٔآمسعه، � طریقته 

مع مع القد�سني و  ةاخلاصواليت جتع� تنيس قيود وفروض �دار�ت لتذوب يف �ذوبه حمبته، � صداقته 
شرتكه ت �ىل �رض يف �دمات م آٔ رواح اخلدام ا��ن س�بقوا وا��ن مجعت بينه وبيهنم �القات وطیدة بدآٔ 

 .ةالته اخلاصانه اكن حياد�م لك مساء يف صمث امتدت ف� بعد لتصبح صداقه بني �رض والسامء اكن حييك 
ح� �زداد  �سان ممزي و�شوش ال نتذ�ر � موقف انفعل فيه او احتد فيه �ىل آٔ�د، هذه الروح امجلی�إ هو 

جامال حي� تتحرر من قيود اجلسد، تنطلق اىل �امل الروح حنو السامو�ت وحنن اذ نزفه اىل السامء نقول � مع 
 ة.املال�ك

... یه لك بنوه عص  ت يف حضنهباذ �ً سالم �ٔ ....  دنیویةمور آٔ عن لك  �سان قد مست مشاعرهالٕ سالم 
رقيه جيال دون دروس و آٔ جيال و آٔ س�تاذ رب سالم ل�ٔ  ... ةسالم خلادم بذل نفسه يف عطاء من لك نعم ساموی

 .إاللهیة�لروح  ةدرس احلیا سالم لنجیب فهم.... 
واح احباءك ر آٔ �النطالق اىل الفردوس حيث الفرح والنعمي �بدي وحيث س�تاذ جنیب آٔ فهنيئا � � 

 القد�سني.
 . ا�انمكوالقد�سني امام هللا لريمحنا ویعیننا كام ةمع املال�ك ذ�رو� مجیعاً آٔ �هيم و إ  ذ�ر� معهم وامحل معك سالماً آٔ 

 رويس نباعداد خدمه باألأسره أ
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 ستاذ جنيب القدوةأ
دمت وعندما � ؤآتأٔملري... كنت قامه �برية �دا يل انظر لها من بعید عرفك منذ صغآٔ س�تاذ جنیب آٔ 

نك يف ... تعلمت الكثري م ة وعرفتك عن قرب مل اصدق نفيس انين اتعامل واتعمل من هذه القامه الكبري 
وملست وعرفت �یف �كون اخلادم �س�یده يف لك يشء: اتضاع، حزم، حمبه بال مقابل،  أ��ريةالس�نوات 

سال �لیا �  ود للجمیع ليس احملتاج فقط، تقد�ر للك معل �ام اكن صغري، سؤال عن امجلیع (دامئاً عطاء بال �د
 �). ة� ال يشء �لنس�بآٔ � وزو� جورج وتأٔيت ايل خشصیا و آٔ 

 �انك.آٔ  مام رب ا�د ليك یعیننا كامآٔ ذ�ر� آٔ ال تنسا� و ...  وما حيیت يف �دميت دامئاً  ضعك ٔآمايم منوذ�اً آٔ 

 شرين وفيق

 يف اهليكل يوم اجلمعة العظيمة 
س�نني یوم امجلعة العظمية يف كنيسة العذراء وأ�نبا بيشوي وقت املیطانیات د�لت  ٧، ٦من حوايل 

الهیلك، و اذا يب �يق را�ل �بري يف السن جوه ومع بدایة املیطانیات بیعمل ميطانیات ال ینقطع اكنه شاب 
ة املیطانیات �ايل وهو ملیان عرق من جمهود املیطانیات ٕ�بتسام يف العرشینات، اكن عظمي جبار !!، و بعد

هادیة مجی� و دي اكنت ٔآول مرة ٔآتعامل معاه ٔآو ٔآلكمه و ٔآالحظ إالبتسامة احللوة دي. اول �ا�ة جشعين 
ومدح ا�هود بتاع املیطانیات و بعدها لفت نظري حلا�ة ماكنتش بعملها حص ؤآ� بزنل املیطانیة و قاليل �يل 
الصح اليل مفروض یتعمل، ولك ده وهو مبتسم ابتسامة هادیة مرحية... من بعدها ابتدیت ٔآركز ٔآكرت مع 
ٔآس�تاذ جنیب و ٔآ�د �يل منه ومن تعامالته مع اليل حوالیه و ٕان ٕازاي ابتسامته مش بتفارقه، وقهتا اكن اس�تاذ 

 جنیب �يل حسب حسا�يت يف منتصف الس�تينات...!!!
ه هيا ميطانیة �بقي فا�ر املوقف ده رمغ آٔنه �س�یط ولكنه معمل معا� �داً، فا�ر شلكه وٕابتسامتيف لك مرة �معل ف 

وطریقته وهو بیلكمين. لك ما افكر يف املوقف ده �س�تغرب ازاي �د يف السن ده وبیعمل مك املیطانیات ده وال �ٔنه 
جعهم و �رشدمه ليل حوالیه وقلبه �لهيم و انه �ش شاب يف العرشینات.. !! طب ازاي وهو بیعمل املیطانیات عینيه �يل ا

ومركز يف نفس الوقت !! والسؤال �كرب هل ملا نوصل لنفس س�نه وجمهوده هنكون لسه يف الكنيسة كدة و بنعمل 
 ميطا�ت زي ما هو اكن جبار وقهتا وال هنكون بنترصف ازاي و هنبقي فني...

م للك اليل ب �ٓخر وقت يف بيته، یدینا ٕاننا نعرف نبتسربنا یدینا نكون يف بيته زي ما اكن ٔآس�تاذ جنی
 قدامنا وخندم ونقدم حمبة زي ما اكن بیعمل هو طول الوقت مع اللك وبدون تفرقة...

 )بدون اسم(
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 جنيب األستاذيا خادمي 
ـــــع املســـــ�یح ذاك   فضـــــل �ـــــداآٔ م

ــــس � ــــا رو�  �ــــادم شــــفيعك �نب
 �ـــــدمتك اكنـــــت مـــــن ٔآولو�تـــــك
ــــد ــــش � ــــيل ملهم ــــدمت لك ال � 
ـــــــه ـــــــه عظمي ـــــــهنم قمي ـــــــت م  معل
ـــــه ـــــار ده �ب ا�رتت ـــــف الن�  یوس
ـــــك ـــــل قوت ـــــت بت�ـــــد�م �اكم  كن
ـــــت ولك و� ـــــلك بن ـــــت اب ل  كن
ــــــــا�  اصــــــــ� صــــــــوره هللا ومث
 � اب الیتـــــــمي وقـــــــوه الضـــــــعیف
 ر�لــــت عنــــا وبقيــــت لنــــا اعــــام�
ـــــا مبتســـــم وو�ـــــك مضـــــ�  دامئ
ـــــيل حضـــــنك حضـــــن �ب  �ه �

ــــــك � ــــــويم �كــــــون زی ــــــت ی  ری
 مــــــن فضــــــ� صــــــيل للكنيســــــة

ــــ�اء� ر  ــــب �س ــــاء وح ــــل العط � 
ـــــالك ـــــا م ـــــت بين ـــــدوتنا عش  � ق
 �ــــــمت و�هتــــــمت بــــــأٔدق التفاصــــــیل
 انــــت فعــــال مثــــال �نبــــا رو�ــــس
 بت�ـــــــدم الـــــــلك مبحبـــــــه قویـــــــه
ــــــىل شــــــعبك ــــــت بتســــــأٔل �  كن
 حمــــــدش طلــــــب منــــــك �ا�ــــــه
 �ــــام اشــــ�تد �لیــــك مــــن تعــــب

 اتك�داميــــــــا حكــــــــمي لك ترصفــــــــ
ـــــه ـــــل ضـــــاع من  ده يف قصـــــه لطف
 لكنـــا فكـــر� يف �ـــل نـــدي جنیـــه

 مجــــــی� فهيــــــا قبــــــول ابتســــــامه
 � خبـــــــت كنيســـــــتنا بوجـــــــودك

 

ـــــــب �  ـــــــادم اســـــــ�تاذ جنی  ٔآيب اخل
ـــــب ـــــا برتتي ـــــك لكه  عشـــــت حيات

ــــــت  ــــــب ٔ�والدككن ــــــم طبي  اعظ
 وكنــــــت �لــــــهيم افضــــــل رقيــــــب
 اصـــــل ٔآمـــــ� فـــــهيم اكن رهیـــــب
ـــب ـــن قری ـــه هایوصـــ� ع ـــيل من  ال
ـــــب ـــــب او حـــــيت غری  ســـــواء قری
 قصـــــدي كنـــــت ســـــ�ند وحبیـــــب
 �ـــــــــــدمت لك ٔآوالده بلهیـــــــــــب

ــــب  ــــب �ســــكب احل ــــكيبوقل  س
 بقــــي لنــــا احلــــب � �ــــادم جنیــــب
ـــــب ـــــالم جعی ـــــه س ـــــالمك في  وس
ـــــــب ـــــــت ضـــــــامم اوالدك بلهی  وان

ـــــة ـــــب كفای ـــــاس العجی ـــــب الن  ح
ـــــــة��  ـــــــب وكهن ـــــــدام �لرتتي  و�

 صـــل ربنـــا الـــيل بيبعـــت وجيیـــبآٔ 
ــــت الــــيل اكن منــــك قریــــب  � خب
ـــــب ـــــدم بلهی ـــــادم بت� ـــــ� �  اص
 مـــــــااك�ش راهـــــــب وال قســـــــيس
 �ـــــرمغ تعبـــــك شـــــلت الصـــــلیب

ــ  �مســــــــهالــــــــلك   يبوال بتســــــ
 وكنــــــت لیــــــه منقــــــذ جمیــــــب ٔآال

 ختــــــدم الــــــلك بقــــــوه والبتغیــــــب
 اكنـــــت حبمكـــــه مفهيـــــاش عیـــــب
ــــب ــــال جعی ــــه درس فع ــــه �لمت  جنی

ـــت لیـــك �ـــل �ىن  غریـــب لكـــن ان
 فهيــــــا حــــــب ورضــــــا �لنصــــــيب
ــــــــت الســــــــام بوصــــــــو�  و� خب

 

 جنیب أ�س�تاذ� �اديم 

 خادم من االنبا رويس



-٤٦- 

 عمو جنيب ... يا عمو جنيب
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع

ـــــــو ـــــــب مع ـــــــو جنی ـــــــب مع  جنی
 
 شـــــــــــفع لینـــــــــــا يف الســـــــــــامآٔ 

 گمـــــــــــل صـــــــــــلواتك لینـــــــــــا
 

ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع

 
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع

 
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع
ـــــــب ـــــــو جنی ـــــــب مع ـــــــو جنی  مع

 

ـــــــه �ســـــــ�یطآٔ مجـــــــل �ا�ـــــــة آٔ    ن
ـــــــا �شـــــــ�یط ـــــــه دامي  �ـــــــادم قلب

 
ـــــــت يف حضـــــــن القد�ســـــــنيآٔ و   ن

 مـــــربوك �لیـــــك الكیـــــك ا�مثـــــني
 

ـــــــتعمل منـــــــه الودا�ـــــــ�ـــــــادم   ةت
ــــــلك ودا�ــــــه ــــــك �  �ــــــادم حيتوی

 
 بــــــــیض لكــــــــه وفــــــــاءآٔ قلــــــــب 

ــــــــــاء ــــــــــدم يف اخلف ــــــــــب خي  قل
 

 حضــــــــــــنه زیــــــــــــه مفــــــــــــيش
 حضـــــــــــــــــنه ميتنســـــــــــــــــيش

 

 كريلس هاني

  

 ١٩٨٨عید املیالد 



-٤٧- 

 النجيب
ــــــــــرا  رانتقــــــــــل ٕاىل �ــــــــــامل ��

ـــــــــــراث حــــــــــ�ب ــــــــــ�ًا م�ي  ت�ارك
ـــــــــــرار ـــــــــــ�امل �� ـــــــــــ�امً ب�ع  ع�ال
 ك�انــــــــــت ح�یاتـــــــــ�ه م�نـــــــــ�ارة

ــــــــــــةكــــــــــــان  ــــــــــــدوة حـي  ق
 حمبتــــــــــه البــــــــــاز� �ــــــــــراه يف
ــــــــراه يف ــــــــة و�  ابتســــــــامته احلانی

ـــــــــ�اش ـــــــــ�ًا م�ع ـــــــــ�ان مس�يـح  ك
 ایـهــــــــــ�ا ال�نـج�يــــــــــ�ب انـــــــــــت
 كـــــــ�م مـــــــن خــــــــروف ضـــــــ�ال
 كـــــــــم مــــــــــن ابــــــــــن عـــــــــاق

 وات�عـــــــــ�ابكــــــــــم مـــــــــــن �م 
ــــــــــى ـــــــــ�ب الـحـ  ایـهــــــــــا النـج�ي
ــــــــــدته ال�ســـــــــ�امء ــــــــــرس اع  عـ
 هــــــــــــــو فــــــــــــــرح ابــــــــــــــدى

ــ   �تنا �س�تعـــــــــــ�داد ا�امئع�لمـــــــــ
 ٔآهيـــــــــا النجیـــــــــب طوبـــــــــــــــاك
ــــــــا� ــــــــت اجلع ــــــــدت ورحب  �اه
ــــــــ�ف تـغلــــــــ�ب ـــــــــت ك�ي  عــرف
 وك�يـــــــــ�ف كــــــــــان مـلـجـــــــــ�أٔك

ـــــــــنآٔ  ــــــــ�ب ونـحـ ــــــــ�ا ال�نج�ي  یــه
 یـــــــــــام الـع�مــــــــــــرآٔ نــح�يـــــــــــا 
ــــــــــ�ة   الـزمــــــــــــن ٔ�خــــــــــرب�أٔم�ان

ـــــــــ ــــــــــا ت�ع�ل�ي ـــــــــ�ا�ونـح�ي  مك ل�ن
 

 ح�قـــــــــ�ًا ان�ت�قـــــــــ�ل النـج�يـــــــــ�ب 
 احملــــــــــــــب احلبيــــــــــــــباذ اكن 

ــــــــــ�ب ــــــــــلك غری  ن�بـراســــــــــ�ا ل
ـــــــــ�ًا  ـــــــــئطـری�ق ـــــــــلیب یض  للص

 وسطنــــــــ�ا يم�س�يـــــــــح حــــــــــــ
ـــــــــــه لـنـــــــــــا ـــــــــــود بـذات  یــجـ
ــــــــــد� ــــــــــرحي عن  حيتضــــــــــن اجل
 یـجـــــــــــول ویعــــــــــ�مل ب�ي�نــــــــــ�نا
ـــــــراح مضـــــــدت ـــــــن ج ـــــــ�م م  ك
ـــــــــدت ـــــــــ�یح ا� ــــــــــضن املس  حل
 ســــــــهرت �لیــــــــه واحتضــــــــنت
 بــــــــ�فرح وص�مــــــــ�ت احمتلــــــــت
 هـن�ي�ئـــــــــ�ًا لــــــــــك �ن�ت�قـــــــــ�ال

ـــــــ ـــــــم م ــــــ�فالوك ــــــمي احت  ن عظ
 ول�يــــــــ�س بصــــــــعب او حمــــــــال

ــــــــــه ـــــــــــال ٔ�ن ـــــــــــب ال�م�ن  قــری
ــــــــــني ـــــــــــلیل ا�مث ــــــــــت �ك  نل
ـــــــــ�بني ــــــــــن ال�غ�ال ـــــــــ�ت م  وكـن
 مبســــــــ�ی�ك احلصــــــــن احلصــــــــني
 ٔآم�س�كـــــــ�ته طــــــــول السن�يــــــــن

ــــــــــآٔ  ــــــــــا فــ ــــــــــك يذكــرن  صالت
ــــــ�نت ــــــ�ا ك ـــــــ كـم ــــــ�اتك يف  حي

ــــــــــ ـــــــــ�ك يمل�ســـــــــ�ناها ف  صف�ات
 والدك وب�ن�اتــــــــــــــ�كآٔ حنـــــــــــــــن 

 

 ا رويسخادم باألنب

  



-٤٨- 

 املسيحعلى صورة 
 شــــــــــوفنا املســــــــــ�یح شــــــــــفناه

ـــــــــــا ـــــــــــاه لك م ـــــــــــه نلق  حنتا�
ــــــ�م كثــــــري   أ�فعــــــالقلیــــــل ال

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــلأٔ رع دون تـ�س  جي
ــــــــــــدود ــــــــــــري حم ــــــــــــه �  ةحمب

 دروســــــــــه جــــــــــوا� حمفــــــــــوره
 �شاشـــــــــه حضـــــــــن احتــــــــــواء
 �ســـــــــــاطه حمكـــــــــــه عطـــــــــــاء
 تواضــــــــــــــــع وداع وامانــــــــــــــــه
 مضـــــــــــــــــحي �ذل �اتـــــــــــــــــه

 ربـــــــــــــه شـــــــــــــا�ر دومـــــــــــــاً 
 ســـــــــــــــــالم هللا يف قلبـــــــــــــــــه

 الــــيل اتعلمنــــاهفا�رینــــه دومــــا مــــن 
 مــــــــــالك مرســــــــــل مــــــــــن هللا

ـــــــا يف هللاأٔ مصـــــــيل مت ـــــــل دوم  م
ــــــــــــــــــــه و�ه  عــــــــــــــــــــزاء� ان

 صـــــــــــالته طلـــــــــــب دومـــــــــــاً آٔ 
 

ــــــــىل صــــــــوره هللا   يف �ــــــــادم �
 ســـــــــــ�ند ال ميكـــــــــــن ننســـــــــــاه

ـــــــدو  ـــــــه ق ـــــــال ةاكن يف حيات  ومث
ــــــــــذ وصــــــــــا�  ــــــــــلتنفي  لإالجنی

 ةوایـــــــــــده دومـــــــــــا ممـــــــــــدود
 ةواعـــــــــام� حوالنـــــــــا حمسوســـــــــ

ـــــــال ـــــــعفاء لٔ�طف  الصـــــــغار والض
ــــمي مســــانده يف  ــــتعل ــــواءة ا�ٔ اكف  ج
ـــــــــــــــس   وإالســـــــــــــــاءة�يس نف

ـــــــــــمل  ـــــــــــالمع ـــــــــــه ٔ�جي  حبیات
ــــــــــه ــــــــــىت يف ضــــــــــعف ؤآمل  ح
 محـــــــ� تنســــــــاه ملـــــــا تقــــــــاب�
ــــن ننســــاه  كنيســــه وشــــعب ال ميك
 جيـــــــــــول یصـــــــــــنع مرضـــــــــــاه
 مســــــــــــــ�تعد ومنتظــــــــــــــر رؤ�ه
ــــــــــاله ــــــــــه يف � ــــــــــذ�ر� امام  ی

 أ�رضمك اكن �ـــــــــــــــــــــــــــــــــىل 
 

 كذ� يف السامء
 

 مريي ماركو

 



-٤٩- 

 رويس األنباخنوخ أوداعا .... 
 كتــري�ــدت نفــس املــاكن �ــس الســ�نني  يفٔ�ننــا 

ـــرق  ـــالصآٔ الف ـــت � ـــس دلوق ـــا� � ـــة اكن مع  ن
 

 وهــو واقــف الكبــرييف نفــس الفصــول، ؤ�ننــا  
ــــمي،  ــــادم عظ ــــه� ــــد�ر قلب ــــان ق ــــري، ا�س  �ب

 

   
 وســــطنا مــــش غصــــب عنــــه لك تعبــــهاكن 

ـــــه  ـــــه مـــــن �ســـــوع آٔ �ارفين ـــــة ن ـــــهواخلدم  فن
 

ـــــــا   ـــــــا لكن ـــــــه واحلـــــــباكن حـــــــب لین  من
ــــــا  ــــــوم و�م ــــــياكن يف نفســــــ�نا ی ــــــه نبق  زی

 

   
ــــــاه ــــــار مع ــــــه حتت ــــــامل حمبت  خشــــــص يف ج

ـــــوســـــط ا�ٓ   آٓه وال مـــــرهالم متســـــمعوش بیقول
 

ـــــيل مـــــنبیضـــــحي �لكتـــــري  داميـــــاً    معـــــاه ال
ـــو  ـــا ه ـــاهآٔ م ـــكن مع ـــا وس ـــاش يف ربن ـــ� �  ص

 

   
 داميـــــا يف وقـــــت زنقتـــــك تالقيـــــه بيســـــ�ند

 نكبتـــه فر�ـــك �شـــوفه فرحتـــه واحلـــزن عنـــدك
 

ـــارف �شـــ�یل يف   ـــد� ـــس یو� ـــش �  شـــدتك م
 منــك هخــوك و�شــوفآٔ ابــوك و�شــوفه  هو�شــوف

 

   
ــــــا ــــــه  نورا البيب ــــــون ٔآن ــــــار �ك ــــــريخمت  ٔآ�

 لك یــــــــــوم حــــــــــىت الصــــــــــغري خ يفوآٔ ب آٔ 
 

 لكنـــــــه معـــــــره ماخبـــــــا ... قلبـــــــه الكبـــــــري 
ــــ ــــا ینس ــــره م ــــه اخلطــــريـمع ــــه وعطف  ى حمبت

 

   
ــــه صــــعب ــــوا راح ورجو� ــــا یقول  صــــعبان �لی

 لكــــه حــــب ... �ــــد مــــش لك یــــوم هــــناليق
 

ـــه .  ـــنالىق زی ـــوم ه ـــش لك ی ـــبآٔ  ..م ـــىل قل � 
ــ   بآٔ احلنیـــــــه  الىق يفنمـــــــش لك یـــــــوم هـــــ

 

   
 مشـــــوار طویـــــل ... وداع � �ـــــادم معـــــر�

 مـــــا� بدیــــــل ...كنـــــت احلنـــــني وأ�مـــــني 
 

ــــور ف لیــــل ةكنــــت ابتســــامه مــــع �المــــ   ون
ـــــــ ـــــــا امجلي  صـــــــیلوا�ٔ  ٔآوي لـوداع � �ادمن

 

 يهاب فؤادإ /التلميذ



-٥٠- 

 ١٩٥٨مغارة املیالد �كنيسة البطرس�یة 
  

 مببين اخلدمات
 ١٩٨٧سبمترب 



-٥١- 

 رسامة ٔآبو� ٕا�راهمي عز�ز
 ١٩٦٢ٕا�ریل  ١٨ 

 

 

  

 ر�� مقریة لٔ�هرام
 ١٩٦٣یولیو  ٥ 

املقطم ٔآغسطس 
١٩٦٤ 



-٥٢- 

عید أ�نبا رو�س 
١٩٧٤ 

مارس  ١٣الفيوم 
١٩٧٦ 

 

  

 مدرسة الفر�ر
 ١٩٧٢فربا�ر 



-٥٣- 

 

  

مارس  ١٣ر�� الفيوم 
١٩٧٦ 

مارس  ١٣الفيوم ر�� 
١٩٧٦ 

مارس  ١٣ر�� الفيوم 
١٩٧٦ 



-٥٤- 

 

  

 �دي أ�نبا رو�س
 ١٩٧٨ٔآكتو�ر  ٢٦



-٥٥- 

 �دي أ�نبا رو�س
 ١٩٧٨ٔآكتو�ر  ٢٦

 �دي أ�نبا رو�س
 ١٩٧٨ٔآكتو�ر  ٢٦

 

  

 �دي أ�نبا رو�س
 ١٩٧٨ٔآكتو�ر  ٢٦
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 �دي أ�نبا رو�س
 ١٩٧٨ٔآكتو�ر  ٢٦

  

 �دام أ�نبا رو�س
 ١٩٧٦یولیو 

 �دام أ�نبا رو�س
 ١٩٧٦یولیو 



-٥٧- 

 ١٩٧٤عید أ�نبا رو�س 

 ١٩٨١عید أ�نبا رو�س 

  

  



-٥٨- 

  

  

 ر�� �امسة
 ابتدايئوسادسة 

 �دیقة احلیوان
 ١٩٧٩سبمترب 

 ١٩٧٢ا�ر فرب ر�� �دیقة احلیوان 



-٥٩- 

  

  

 �دیقة احلیوان ابتدايئوسادسة  ر�� �امسة
 ١٩٧٩سبمترب 

ر�� املتحف 
 الزراعي

 ١٩٧٨ینا�ر 



-٦٠- 

  

  

 )٣٠/٧/١٩٧٩(�دیقة احلیوان �لثة ورابعة ابتدايئ 

 �دیقة احلیوان
 �لثة ورابعة

 ابتدايئ
٣٠/٧/١٩٧٩ 



-٦١- 

 

  

 ١٩٨٨مغارة املیالد 

ر�� الفيوم 
 ١٩٨٨ینا�ر 
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 ١٩٨٠فربا�ر  ١الاكتدرائیة   

 املعمل عبد هللا –ٔآس�تاذ جوزیف ٔآرسل  – جورجمع 
 ١٩٨٤�ام 
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 �دي أ�نبا رو�س

 ١٩٨٢عید املیالد ا�ید 



-٦٤- 

  

  

 ١٩٨٩د�ر أ�نبا مصوئیل 

 ١٩٨٩ر�� أ�نبا مصوئیل نومفرب 



-٦٥- 

  

  

 ١٩٩٠د�ر أ�نبا مصوئیل نومفرب 

 ١٩٩٩نومفرب د�ر أ�نبا مصوئیل 
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 ١٩٩٠مؤمتر �دام ٔآبو تالت ینا�ر 

 ١٩٨٨ٔآرسة �سوع الطفل ینا�ر 
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 ٢٠١٢مع القامئقام نیافة احلرب اجللیل أ�نبا �خوميوس 

 ٢٠٠٠ز�رة قداسة البا� ش�نودة الثالث عید الرسل 
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 الفهرس
 ٢ .................................................................................................................... ٕاهداء

 ٣ ........................................................ واحلكمي أ�مني الو�یل  جورج جنیب. آٔ  الشامس اخلادم

 نفيس حتبه من اىل ر�ء

 ٥ ............................................................................................ عویضه رو�س القمص

 ٔآ�هيم ملكوت يف اكلشمس ��رار یضئ حينئذ

 ٧ ................................................................................................ رمزي احسق القس

 �دیدة ٔآرضاً  ورٔآیت �دیدة، سامءً  ورٔآیت

 ٨ ........................................................................... شري�ن وطاسوين جورج یوحنا ٔآبو�

 النجیب جنیب ٔآس�تاذ

 ٨ .................................................................................... احملارب �مري �درس القس

 جورج جنیب اس�تاذ الغايل حبیبنا ودا�ا

 ٩ .......................................................................... وهبه رافائیل القس �ب � احملب

 ٔآنت؟؟ من

 ٩ .............................................................................................. �رشي كريلس القس

 هللا ر�ل...  جورج جنیب. آٔ 

 ١٠ ............................................................................................. رفعت بولس القس

 اخلادم ٔآبوة

 ١٣ ............................................ مس�ی�ه رزق منري الشامس املرحوم ؤآرسة منري مينا القس

ًذا"
�
ْخَوِيت  �َ  ا

�
َني، ُكونُوا ا��ِحب�اَء، ا ّبِ  َمعَلِ  ِيف  ُمْكِرثِ�نَ  ُمَزتَْعزِِ�َني، �َْريَ  َراِخسِ  تََعَبُمكْ  آ�ن�  ِلِمنيَ �َا ِ�ٍني، ُلك�  الر�

ّبِ  ِيف  َ�ِطًال  لَيَْس    )٥٨: ١٥ �و١." (الر�

 ١٤ ............... رو�س �ٔ�نبا بيشوي وأ�نبا  العذراء الس�یدة كنيسة  جلنة ٔآعضاء ؤآبنائك ٔآخوتك

 الروحية الفضائل من كزناً 

 ١٥ .......................................................................................... الفو�س جمدي دكتور



-٦٩- 

وحِ  ِزینَةَ  الَْفَساِد، الَْعِدميَةِ  ِيف  الَْخِفي�  الَْقلِْب  ي الْهَاِدِئ، الَْوِدیعِ  الر� ِ امَ  ُهوَ  ا��   )٤:٣بط١( َمنِ الث�  َكثِريُ  هللاِ  قُد�

 ١٥ .................................................................................................... رشدى مكرم

 �لو لكه

 ١٦ ..................................................................................................... جنیب جمدي

 وحياه روح...  جنیب

 ١٧ ................................................................................................... صربي مرقص

 مس�تفادة دروس...  جورج جنیب ٔآس�تاذ

 ١٩ .................................................................................. مرقص عامد /تلمیذكو  ٔآبنك

 چورچ جنیب أ�ب

 ٢٠ ..................................................................................................... اميل جورج

 ٔآ�ىس مقدرش

 ٢٠ .................................................................................................... �يىس ٕا�راهمي

 الثغرة مرمم...  أ�مني اخلادم...  جورج جنیب أ�س�تاذ

 ٢١ ............................................................................................... یعقوب فوزیة/ م

 اخلدمة ٔآس�تاذ...  جنیب ٔآس�تاذ

 ٢٢ ..................................................................................................... یوحنا جمدي

 الكبري الكيان هذا ٔآمام ضئیل ٔآ� مك وقهتا ؤآحسست ٔآمايم حصل موقف

 ٢٢ ......................................................................................................... ليشع مينا

 وحمبته تواضعه يف العمالق

 ٢٣ ................................................................................................. مي�ائیل جورج

 �رض �ىل املس�یح الس�ید صورة

 ٢٣ ...................................................................................................... شويق سايل

  ... واملعمل اخلادم...  والقامة القمية جنیب. آٔ 

 ٢٤ .................................................................................... الطفل �سوع ٔآرسة ٔآوالدك



-٧٠- 

 العی� �بري

 ٢٤ ..................................................................................................... جمدي ما�

ْكِر، ُمَباَركَ  َوالن�اِس، هللاِ  ِعْندَ  َمْحُبو�ً  َاكنَ  �ِسنيَ  َمكَْ�دِ  َمْ�ًدا فَأَٓ�هُ  اِ�ّ   )٢ -١: ٤٥ سرياخ(  الِْقِدّ

 ٢٥ .................................................................................................... حمسن �رس�ن

 �ادیه �ري حمبه

 ٢٦ .................................................................................................... عزيم روماين

 جنیب لك وعقل بل ٔآمرك، يف عقيل ٔآحتار

 ٢٨ .................................................................................................... تالميذك ٔآ�د

 وفاء ومهسه حب دمعه

 ٢٩ .......................................................................................... موىس حكمي ميش�یل

 تنيس ال...  ونصاحئ مواقف

 ٣٠ .................................................................................................... بنيامني رميون

 جنیب اس�تاذ مع مواقف

 ٣١ ........................................................................................................ مسري هاىن

 تنيس ال مواقف

 ٣١ ................................................................................................. رشدي رامس. د

  ... رب � لیك شكراً 

 ٣٢ .................................................................................................... نصیف اهياب

 جورج جنیب. آٔ  والصدیق و�خ و�ب واملعمل أ�س�تاذ

 ٣٢ ...................................................................................................... ایلیا ٔآرشف

ْب  فََال  ِسكَ  بَْعدَ  تَُغّیِ ب�  ِ��ن�  یَْنُقْص  َال  َوقَِمرِكَ  َمشْ   )٢٠:٦٠ٕاش(ٔآبد�ً  نُوًرا َ�َ  �َُكونُ  الر�

 ٣٤ ............................................................................................ الن�ار یوسف ٔآرسة

 الكثري منك تعلمت

 ٣٥ ..................................................................................................... رؤوف رفيق



-٧١- 

�ْسانِ  ُطوُيب "
�
ي ِلْال ِ دُ  ا�� ُ�لَ  الِْحْمكَةُ  َجيِ ي َوالر� ِ   )٣:١٣ ٔآم" (الَْفهْمُ  یُنَالُ  ا��

 ٣٦ ..................................... حشاته وجورج وماري روفائیل ٔآ�يس نیفني حشاته، صا�ر منترص

 القلوب لك دا�� يف جيمع ان مبحبته اس�تطاع �برياً  قلباً 

 ٣٦ ........................................................................................................ ولمي �رص

 كنيستنا مالك

 ٣٧ .................................................................................................... ٕاهياب كريلس

ْعُت  قَدْ  ا��ُذنِ  ِ�َسْمعِ    )٥: ٤٢ ٔآي( َعْیِين  َرآ�تْكَ  َوا�ٓنَ  َعْنَك، َمسِ

 ٣٧ ............................................................................................... فتحي رهيام ابنتك

 وعفویته لقائیةالت وترصفاته افعا� يف ا�د � املس�یح عرف فقد یعرفه من  جورج جنیب أ�س�تاذ

 ٣٨ .................................................................................................... ا�راهمي فوزي

 جنیه ١٠٠٠ وال جنیب ٔآس�تاذ

 ٣٩ .................................................................................................. فؤاد مينا اكمريا

 تعامالته يف رايق

 ٤٠ .................................................................................................. رشدي مريفت

  )٢٦:١٢ یو" (َ�اِدِمي �َُكونُ  آ�یًْضا ُهنَاكَ  آ��َ  آ�ُكونُ  َحْيثُ "

 ٤٠ ................................................................................................ صاحل رشا ابنتك

ْب  فََال  ِسكَ  بَْعدَ  تَُغّیِ ب�  ِ��ن� ...  یَْنُقْص  َال  َوقَِمرِكَ  َمشْ   )٢٠:٦٠ٕاش( ٔآبد�ً  نُوًرا َ�َ  �َُكونُ  الر�

 ٤١ ............................................................................... الن�ار یوسف ٔآرسة يف �ادمة

 املعاش إالجنیل

 ٤٢ ..................................................................................................... ملعي ٕاحسان

 �مني اخلادم

 ٤٣ .............................................................................. رو�س �ٔ�نبا �دمه ٔآ�داد ٔآرسه

 القدوة جنیب ٔآس�تاذ

 ٤٤ ...................................................................................................... وفيق رش�ن



-٧٢- 

 العظمية امجلعة یوم الهیلك يف

 ٤٤ ..................................................................................................... )امس بدون(

 جنیب أ�س�تاذ �اديم �

 ٤٥ ........................................................................................ رو�س �نبا من �ادم

 جنیب معو �...  جنیب معو

 ٤٦ ..................................................................................................... هاين كريلس

 النجیب

 ٤٧ ............................................................................................. رو�س �ٔ�نبا �ادم

 املس�یح صورة �ىل

 ٤٨ ....................................................................................................... مار�و مريي

 رو�س أ�نبا ٔآخنوخ....  ودا�ا

 ٤٩ ............................................................................................ فؤاد ٕاهياب/ التلمیذ

 ٦٨ ................................................................................................................ الفهرس
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