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مرشد الطالبين  مرشد الطالبين
القراءة المسيحية للعهد 

القديم لألب فغالي
دليل إلى قراءة الكتاب  

قاموس الكتاب المقدس

لألب ) ( أجزاء3)مدخل إلى العهد القديم 

(منشورات النور )(بولس طرزي
قاموس الكتاب المقدس  

هل يلغى العهد القديم لألب 

منيف الحمصي

قراءة : إنجيل يوحنا  

دير ) ( أجزاء3)وتعليق 

(منشورات النور )(الحرف

لألب اسطفان )مدخل إلى الكتاب المقدس 

(شربنتيه

 (دير الحرف)مدخل إلى الكتاب المقدس 

(منشورات النور)

  Orthodox Study 

Bible 
28 ص 60ع (6م)النعمة 

لألب )دراسات بيبلية   

(بولس فغالي

(1)مدخل إلى العقائد -  2مرشد الطالبين  (لألب بولس فغالي)دراسات بيبلية 

-  أقسامها -  تعريفها 

مصادر الالهوت العقائدي 

-  اإلعالن اإللهي -  

إمكانية رؤية هللا ومعرفته

الدر النظيم في إيضاح 

عقائد اإليمان القويم

تعريب البطريرك )القصد اإللهي 

(منشورات النور )(اغناطيوس هزيم 
الخلق والسقوط -  3

-  غايته -  معنى الخلق 

-  األيام الستة ومعانيها 

اليوم السابع ومعنى 

-  معنى السقوط -  الراحة 

نتائجه

مرشد الطالبين  مدخل إلى العقيدة

دليل إلى قراءة الكتاب  تادرس يعقوب: إنجيل لوقاقاموس الكتاب المقدس  مرشد الطالبين

تادرس يعقوب: إنجيل لوقاقاموس الكتاب المقدس

شرح إنجيل متى للقديس يوحنا الذهبي 

(ترجمة عدنان طرابلسي) (جزئين)الفم 

شرح إنجيل متى للقديس   

يوحنا الذهبي الفم 

ترجمة عدنان ) (جزئين)

(طرابلسي

قراءة : إنجيل يوحنا  

دير ) ( أجزاء3)وتعليق 

(منشورات النور )(الحرف

لألب )دراسة في اإلنجيل كما رواه متى 

(اسطفان شربنتيه
متى المسكين: إنجيل لوقا

تفسير إنجيل متى لألقباط

دراسة في اإلنجيل كما   

لألب اسطفان )رواه متى 

(شربنتيه

7 و6 و4مجلدات النعمة 
لألب )دراسات بيبلية   

(بولس فغالي

Orthodox study bible
القيامة + الفداء -  3

والمجيء الثاني

-ضرورته -  معناه )الفداء 

الصفات -    غايته 

الواجب توافرها في 

(الفادي

لألب )زاد األرثوذكسية   

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

شرح إنجيل متى للقديس يوحنا الذهبي 

(ترجمة عدنان طرابلسي) (جزئين)الفم 

لألب )زاد األرثوذكسية   

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

6 و5 و4مجلدات النعمة 

لألب )دراسة في اإلنجيل كما رواه متى 

(اسطفان شربنتيه

مدخل إلى إنجيل  -  8

يوحنا

تفسير إنجيل متى لألقباط

الرؤية األرثوذكسية   

عدنان )لإلنسان 

منشورات  )(طرابلسي

(النور

دراسة إنجيل يوحنا -  9

قراءة : إنجيل يوحنا  

دير ) ( أجزاء3)وتعليق 

(منشورات النور )(الحرف

المالئكة والشياطين -  5

المئة مقالة في اإليمان   

األرثوذكسي للقديس يوحنا 

(94 - 90. ص)الدمشقي 

Orthodox study bible

لألب )زاد األرثوذكسية   

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

المئة مقالة في اإليمان   

األرثوذكسي للقديس يوحنا 

(الكتاب الثالث)الدمشقي 

سر التدبير اإللهي(لألب تادرس يعقوب)دراسة إنجيل متى 

 ( أجزاء3)قراءة وتعليق : إنجيل يوحنا

(منشورات النور) (دير الحرف)

في ذخائر القديسين   

(يوحنا يازجي)

(لألب بولس فغالي)دراسة بيبلية 
الرؤية األرثوذكسية  -  7

لإلنسان

الرؤية األرثوذكسية   

عدنان )لإلنسان 

منشورات  )(طرابلسي

(النور

المئة مقالة في اإليمان   

األرثوذكسي للقديس يوحنا 

الدمشقي
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مدخل إلى العهد  -  1

القديم

-  مفهوم الكتاب المقدس 

ماهية -  مفهوم العهد 

-  تقسيماته -  العهد القديم 

-  مضامينه األساسية 

جغرافيته-  تاريخه 

نسبة -  شخصية متى 

-  إنجيله إليه وزمن كتابته 

-  مواضيع اإلنجيل 

مميزاته

مدخل إلى إنجيل  -  2

متى

سر الثالوث األقدس -  6

مدخل إلى إنجيل  -  1

يوحنا

نسبة -  شخصية يوحنا 

-  إنجيله إليه وزمن كتابته 

مواضيع اإلنجيل ومميزاته

تتمة إنجيل يوحنا -  2

السنة الرابعة

برنامج أسرة الجامعيين

(2)مدخل إلى العقائد  -  6

-  مفهوم التقليد أو التسليم 

قوانين اإليمان في الكنائس 

الرئيسية

الروح              - 10

القدس

العالقة بين العهدين  -  1

القديم والجديد

المسيح هو أساس العالقة 

هدف نصوص العهد : ألنه

القديم، وموضوع شهادات 

نصوص العهد الجديد -  

في إتمامه تنفيذ وعد هللا )

(ومشيئته

دراسة إنجيل لوقا -  5

السنة الثالثة

مدخل إلى العهد  -  1

الجديد

مصادر التقاليد في الكنيسة 

أثرها -  تطورها : األولى

-في نصوص العهد الجديد 

أسباب :   العهد الجديد

كتابته، أثره في حياة 

انتشاره -  الكنيسة األولى 

في العالم

مدخل إلى إنجيل  -  2

مرقس

نسبة -  شخصية مرقس 

-  إنجيله اليه وزمن كتابته 

-  مواضيع اإلنجيل 

مميزاته

السنة الثانية

تجربة إبليس ليسوع قراءة إنجيل يوحنا -  4

دراسة إنجيل متى -  3

السنة األولى



تعريب )الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد 

(منشورات النور )(ميشال نجم.األب

الفكر الكتابي في  -  8

الكنيسة والتقليد

الكتاب المقدس والكنيسة   

تعريب األب )والتقليد 

منشورات )(ميشال نجم

(النور

(متى المسكين)كيف تقرأ الكتاب 

مدخل إلى العقيدة   

 (كوستي بندلي)المسيحية 

(منشورات النور)

مدخل إلى العقيدة   

 (كوستي بندلي)المسيحية 

(منشورات النور)

الكتاب المقدس وحياتنا الشخصية 

(منشورات النور)

لألب )زاد األرثوذكسية   

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

(دير الحرف)مدخل إلى الكتاب المقدس 

لألب )زاد األرثوذكسية   

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

(دير الحرف)تيموسيوار 

مدخل إلى العقيدة   

 (كوستي بندلي)المسيحية 

(منشورات النور)

الُخالصة الشهية في أخص              - أ  

العقائد األرثوذكسية

المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسي 

(82 - 55.ص)للقديس يوحنا الدمشقي 

مدخل إلى العقيدة المسيحية              - أ  

لألب )زاد األرثوذكسية          - ب  

منشورات  )(أنطونيوس آليفيزوبولس

(النور

الُخالصة الشهية في أخص          - ت  

منشورات )العقائد والتعاليم األرثوذكسية 

(النور

المئة مقالة         - ث  

كيف نفهم اليوم قصة آدم           - ج  

(منشورات النور) (كوستي بندلي)وحواء؟ 

الرؤية األرثوذكسية لوالدة              - أ  

حياة العذراء على األرض          - ب  

(توما ديبو)

محاضرة لألب جورج عطية         - ت  

تاريخ زمن العهد      - 1

حضارات الشرق + القديم

األوسط القديم

: التاريخ المعاصر لكل من

بالد ما بين -  مصر 

آسية -  فارس -  النهرين 

حوض البحر - الصغرى 

األبيض المتوسط

مرشد الطالبين  مرشد الطالبين  
مدخل إلى اآلباء      - 1

آباء القرن الثالث (3)

دراسة : آباء القرن الثالث

تاريخية لحياة اآلباء 

ومؤلفاتهم، الالهوت لدى 

كل منهم وأهميته من 

خالل مؤلفاته 

 االسكندريون)

(االنطاكيونو

القرون -  آباء الكنيسة 

الثالثة األولى
خطيب الكنيسة األعظم  

قاموس الكتاب المقدس  
مدخل إلى اآلباء      - 2

آباء القرن الثالث (4)

دراسة : آباء القرن الثالث

تاريخية لحياة اآلباء 

ومؤلفاتهم، الالهوت لدى 

كل منهم وأهميته من 

 الرومانيون)خالل مؤلفاته 

(االفريقيونو

القرون -  آباء الكنيسة 

الثالثة األولى

حياة الصالة األرثوذكسية  مقتطفات من أقوال اآلباء
تعاليم آبائية في      - 2

الحياة الروحية

آباء الكنيسة في القرون  

الثالثة األولى
من فكر )اقتراح لفكرة 

وتجميع تعاليم  (اآلباء

آبائية حول هذه الفكرة 

وشرح النصوص أو 

اقتراح تعاليم عن الحياة 

الروحية خاصة المرتبطة 

بالصالة

بستان الرهبان  
تعاليم آبائية حول      - 3

االستنارة واالتحاد باهلل

مقتطفات من أقوال اآلباء 

حول االستنارة واالتحاد 

باهلل

حياة الصالة   

بستان -  األرثوذكسية 

الرهبان

الكنيسة األرثوذكسية في   

الماضي والحاضر

 (افرام.لألب)مدخل إلى الحياة الروحية   

(منشورات البلمند)

أسد )آباء القرن الثالث   

(منشورات النور )(رستم

تاريخ كنيسة انطاكية   

(منشورات النور)

دراسة حياة وتعليم      - 1

القديس يوحنا الذهبي الفم

تاريخ زمن العهد      - 1

الجديد

+ تاريخ الحضارة الهلينية

ظهور روما وعالقتها بهذه 

ديانات العالم -  الحضارة 

الروماني -  الهليني 

وتياراته الفلسفية، اليهودية

مدخل إلى اآلباء     - 4

دراسة : اآلباء الرسوليون

تاريخية لحياة اآلباء 

الالهوت لدى -  ومؤلفاتهم 

كل منهم وأهميته من 

خالل مؤلفاته، في القرون 

الثالثة األولى
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تعاليم آبائية في      - 2

الحياة الروحية
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المجامع      - 6

الثاني والثالث: المسكونية 

الموت              - 12

واإلنسان بعد الموت

الرجاء والدينونة -  9

الخلق والسقوط -  7
السقوط والخطيئة الجدية 

ومفهوم الخير والشر

والدة اإلله في  -  8

الكنيسة األرثوذكسية

هللا -  6

إيماننا باهلل، جوهر هللا، 

. صفاته، وحدانيته، أبديته

كيف نعيش مع هللا؟

الكتاب المقدس في  -  5

حياتنا وكيف نقرأ الكتاب؟



فصول في الصالة والحياة الروحية   

(منشورات النور)

القرون -  آباء الكنيسة   

 (أسد رستم)الثالثة األولى 

(منشورات النور)

نوطة التاريخ في البلمند  

 (دير الحرف)في حياة التوحد   

(منشورات النور)

الكنيسة األرثوذكسية في   

الماضي والحاضر

القرون -  آباء الكنيسة   

 (أسد رستم)الثالثة األولى 

(منشورات النور)

تعريب منيف )أقوال األباء الشيوخ   

(منشورات النور )(حمصي وميشال نجم

اآلباء الرسوليون   

تعريب البطريرك الياس )

منشورات   )(معوض

(النور

(نوطة التاريخ في البلمند) الشيخ يوسف الهدوئي  

اآلباء الرسوليون   

تعريب البطريرك الياس )

منشورات   )(معوض

(النور

سلوان اآلثوسي  
حياة القديس      - 7

هرماس الراعي وتعليمه

آباء -  اآلباء الرسوليون 

الكنيسة في القرون األولى

من : الدور الثالث     - 5

مجمع تروللو حتى 

االنشقاق الكبير

الصفات العامة للدور، 

األحوال الموافقة 

والمضادة النتشار 

البدع -  المسيحية 

واالنقسامات التي ظهرت 

المنازعات في -  فيه 

االنشقاق الكبير  -  الغرب 

-  المعارف الروحية -  

.اإلدارة والعبادة والتهذيب

تاريخ الكنيسة  

منشورات ) (جزئين)كيف نحيا مع هللا   

(التراث اآلبائي

ملخص مختلف      - 8

العقائد األرثوذكسية 

والخالفية للفكر الكاثوليكي

تاريخ كنيسة انطاكية 

(منشورات النور)
آثاره-  حياته القديس بوليكربوس     - 6

القرون -  آباء الكنيسة   

 (أسد رستم)الثالثة األولى 

(منشورات النور)

تعريب األسقف )تاريخ كنيسة إنطاكية   

(منشورات النور )(استفانوس حداد

تاريخ االنشقاق  - 10

الكبير

الكنيسة -  تاريخ إنطاكية 

األرثوذكسية إيمان وعقيدة 

منشورات البلمند-  

 3)كنسية مدينة هللا إنطاكية العظمى   

(منشورات النور( )أسد رستم )(أجزاء

 ص 4 وع177 ص 4ع (4م)النعمة   

269

موجز في تاريخ      - 4

الكنيسة

+ تعريف الكنيسة

+ نموها+ تأسيسها

تطور اإلرادة + تنظيمها

الحياة الكنسية + الكنسية

+ والمشاكل الالهوتية

عيش اإليمان المسيحي

المطران )تاريخ الكنيسة المسيحية   

(الكسندروس

سفر أعمال الرسل  

 (أسد رستم)آباء القرن الثالث   

(منشورات النور)

القرون الثالثة األولى -  آباء الكنيسة   

(منشورات النور) (أسد رستم)

الكنيسة األرثوذكسية في الماضي   

(تيموسيوار)والحاضر 

( كانون الثاني30 )السنكسار  

األقمار الثالثة وآباء القرون األربعة   

(منشورات النور) (إيما غريب)األولى 

؟؟؟ (األب كوستي)باسيليوس الكبير   

مختارات من القديس غريغوريويس   

تعريب المطران )الالهوتي النزينزي 

(منشورات النور )(استفانوس حداد

راجع المكتبة البولسية  

تعريب البطريرك )اآلباء الرسوليون   

القرون الثالثة األولى -  آباء الكنيسة   

(منشورات النور) (أسد رستم)

 3)كنسية مدينة هللا إنطاكية العظمى   

مدخل إلى اآلباء     - 4

دراسة : اآلباء الرسوليون

تاريخية لحياة اآلباء 

الالهوت لدى -  ومؤلفاتهم 

كل منهم وأهميته من 

خالل مؤلفاته، في القرون 

الثالثة األولى

مدخل إلى اآلباء     - 5

دراسة : اآلباء المناضلون

تاريخية لحياة اآلباء 

الالهوت لدى -  ومؤلفاتهم 

كل منهم وأهميته من 

خالل مؤلفاته، في القرون 

الثالثة األولى ن 
سي
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تعاليم آبائية في      - 2

الحياة الروحية

مدخل إلى      - 3

التاريخ الكنسي

ماهية التاريخ الكنسي، 

مواضيعه، مصادره، 

أدواره، الشروط الواجب 

توافرها في المؤرخين

حياة الكنيسة منذ      - 5

تأسيسها حتى المجمع 

المسكوني األول

تعليم القديس      - 7

اغناطيوس االنطاكي

ملخص تاريخ      - 8

الكنائس الشرقية وكيف 

تشكلت؟

المجامع      - 6

الثاني والثالث: المسكونية 

تعاليم الرسل     - 4
-  مضامينها -  مصادرها 

بساطتها-  شموليتها 

القرون -  آباء الكنيسة   

 (أسد رستم)الثالثة األولى 

(منشورات النور)

األقمار الثالثة     - 6

-  باسيليوس الكبير 

غريغوريويس 

يوحنا -  الثيولوغوس 

الذهبي الفم



األب جان )كنيسة المشرق العربي   

(منشورات النور )(كوربون

أصول الحياة الروحية  
المعنى                  - 1

الروحي لحياة الكنيسة

-  الصلوات واألسرار 

دور الصالة واألسرار في 

-  تنمية الحياة الروحية 

الحياة في -  حياة الشركة 

المسيح

صالة نصف          - 1

الليل
أصول الحياة الروحية  دراسة+ ممارسة

المتربوليت أنطوان )مدرسة الصالة   

(بلوم

االنتماء                  - 2

العضوية في -  الكنسي 

الكنيسة

معنى االنتماء علمياً 

واجتماعياً، معنى 

-  العضوية، شروطها 

الحقوق والواجبات 

المترتبة على العضو 

المنتمي، التكامل

سر                  - 2

(الميرون)التثبيت 
األنوار في األسرار

 (األرشمندريت صفروني)في الصالة   

(منشورات النور)

صالة                  - 3

النوم
دراسة+ ممارسة

المرأة                  - 3

في الالهوت الكنسي 

والخدمة الكنسية

الحياة الرهبانية    

(منشورات النور)

-مائدة الرب أصول الحياة الروحية  

من أجل فهم أفضل   

لألب ليف )للقداس اإللهي 

(جيلله

المتربوليت أنطوان )مدرسة الصالة   

(بلوم
أصول الحياة الروحية 

 (األرشمندريت صفروني)في الصالة   

(منشورات النور)

لألب )زاد األرثوذكسية    

 (أنطونيوس آليفيزوبولس

(منشورات النور)

دراسة                  - 6

في سر التوبة واالعتراف

كيفية -  التوبة -  ماهيته 

أهميته-  ممارسته 
-االعتراف عند اآلباء 

مدخل إلى القداس اإللهي   

 (كوستي بندلي)

(منشورات النور)

من أجل فهم الليتورجيا وعيشها  

من أجل فهم الليتورجيا   

 (دير الحرف)وعيشها 

(منشورات النور)

األيقونة                  - 7

والهوتها األرثوذكسي
الهوت األيقونة

(األسقف يوحنا يازجي)قنداق الكاهن   

لألب )االفخارستيا   

 (الكسندر شميمن

(منشورات النور)

لألب الكسندر )من أجل حياة العالم   

(شميمن
العبادة المسيحية  

الكتب الطقسية  
فصول في الصالة  -  

والحياة الروحية

شرح القداس اإللهي   

تعريب األب منيف )

المنشورات  )(حمصي

(األرثوذكسية

سلسلة جبل لبناندراسة عن صالة الغروب  
العائلة                  - 3

كنيسة
العائلة كنيسة  

دير )من أجل فهم الليتورجيا وعيشها   

(منشورات النور )(الحرف

مفهوم                  - 4

الخدمة الكنسية
(متى المسكين)الخدمة   

الحياة في المسيح(دير الحرف)العبادة المسيحية   
الكاهن          - 5

والرعاية

الحلقات العامة   

(المطران يوحنا)

(دير الحرف)العبادة المسيحية   
فريدا )ذبيحة التسبيح   

(منشورات النور )(حداد

دير )من أجل فهم الليتورجيا وعيشها   

(منشورات النور )(الحرف

(مطرانية جبل لبنان)سلسلة األسرار   

من أجل فهم أفضل   

لألب ليف )للقداس اإللهي 

(جيلله

األنوار في األسرار  

(مطرانية جبل لبنان)سلسلة األسرار   

من أجل فهم الليتورجيا   

 (دير الحرف)وعيشها 

(منشورات النور)

(لألب الكسندر شميمن)بالماء والروح   

في الكهنوت، أحاديث عن الزواج   

منشورات ) (الذهبي الفم)ورسائل المنفى 

(النور

لألب )االفخارستيا   

 (الكسندر شميمن

(منشورات النور)
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مدخل                  - 1

إلى الحياة الروحية أو 

أحاديث روحية لألب 

افرام

-  ماهية الحياة الروحية 

-  أهميتها -  غايتها 

إمكانية تحقيقها

مدخل                  - 2

(2)إلى الحياة الروحية 

المعيقات التي تبعد 

اإلنسان عن عيش الحياة 

حياة اإلنسان – الروحية 

الروحية المتوازنة مع 

حياة الشركة

مفهومها ومفهوم العبادة 

األدوار اليومية -  اإللهية 

واألسبوعية والسنوية 

للخدم اإللهية
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الميرون
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ملخص تاريخ      - 8

الكنائس الشرقية وكيف 

تشكلت؟

مدخل                  - 3

إلى الليتورجيا

دراسة+ ممارسة صالة الغروب         - 4

مدخل                  - 5

إلى األسرار الكنسية

-  أهميته - مفهوم السر 

أبعاد السر المادية 

 (العقلية)والروحية 

-  وأسباب وجودها 

غايتها -  مصادر األسرار 

عمل الروح القدس فيها -  

-  ممارسة األسرار -  

كيف يعيش المؤمن 

أسرارياً؟



دير )من أجل فهم الليتورجيا وعيشها   

(منشورات النور )(الحرف

شرح القداس اإللهي   

تعريب األب منيف )

المنشورات  )(حمصي

(األرثوذكسية

  Notes sur la liturgie ( لألب ليف

(منشورات النور )(جيلله

-  الحواس )معرفة هللا 

(اإليمان-  العقل 

الدر النظيم في إيضاح   

عقائد اإليمان القويم

  Introduction à la théologie 

liturgique  (لألب  الكسندر شميمن)

منشورات ) (فريدا حداد)ذبيحة التسبيح   

(النور

إعالن هللا عن ذاته من 

الفلك، )خالل الخليقة 

لذرة، الخليقة الحية، 

(النبات، الحيوان، اإلنسان

هللا يتجلى في عصر العلم  

دير )من أجل فهم الليتورجيا وعيشها   

(منشورات النور )(الحرف

  Notes sur la liturgie ( لألب ليف

(منشورات النور )(جيلله
هللا والتطور  

  Introduction à la théologie 

liturgique  (لألب  الكسندر شميمن)

منشورات ) (فريدا حداد)ذبيحة التسبيح   

(النور
اإلنسان والكون والتطور  

a.                            

عالقته -  تأسيسه       

باإليمان

(لألب الكسندر شميمن)بالماء والروح   

المعمودية واالفخارستيا   

تعريب األب )والكهنوت 

منشورات  )(ميشال نجم

(النور

(مطرانية جبل لبنان)سلسلة األسرار   

(تعاونية النور)تعال وانظر   

لألب )االفخارستيا   

 (الكسندر شميمن

(منشورات النور)

المعمودية واالفخارستيا والكهنوت   

منشورات ) (تعريب األب ميشال نجم)

(النور

(لألب منيف حمصي)معمودية األطفال   

(لألب الكسندر شميمن)بالماء والروح   

(مطرانية جبل لبنان)سلسلة األسرار   

(تعاونية النور)تعال وانظر   

المعمودية واالفخارستيا وكهنوت   

منشورات ) (تعريب األب ميشال نجم)

(النور

(لألب منيف حمصي)معمودية األطفال   

العبادة الفردية والعبادة الجماعية   

(دير الحرف)العبادة المسيحية   

من أجل فهم أفضل للقداس االلهي   

(لألب ليف جيلله)

كوستي )مدخل إلى القداس االلهي   

(منشورات النور )(بندلي

دير )من أجل فهم الليتورجيا وعيشها   

(منشورات النور )(الحرف

 (لألب الكسندر شميمن)االفخارستيا   

(منشورات النور)

(منشورات البلمند)القداس االلهي   

تعريب األب )شرح القداس االلهي   

(المنشورات األرثوذكسية )(منيف حمصي
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b.                            

ممارسته وإقامته     

ممارسة              - 10

سر المعمودية وإقامته

العبادة              - 11

الفردية والعبادة الجماعية

من أجل              - 12

فهم أفضل للقداس االلهي

مدخل                  - 8

(1)إلى اإليمان المسيحي 

ماهية                  - 7

الليتورجيا األرثوذكسية 

وتطورها عبر التاريخ؟ 

أهميتها

أقسام                  - 8

الليتورجيا األرثوذكسية 
ً وعيشها حياتيا

دراسة                  - 9

في سر المعمودية



االلتزام ممارسة      - 2

وحياة

-  أبعاده -  معنى االلتزام 

شموليته لمختلف نواحي 

حياة اإلنسان

الحياة الروحية     - 9602 لعام 8و 7 و6عدد-  نداء النور   

األهواء وطرق التحرر 

-  حاالت الالهوى -  منها 

االتحاد باهلل-  االستنارة 

-  أصول الحياة الروحية 

غاية + نشرة دير الحرف

السلم إلى + الحياة الروحية

هللا

المسيحي وقضايا      - 2

الظلم

(كوستي بندلي)ندوات شبابية   
اإلرادة وكيف      - 3

نتملك إرادة صالحة
المسيحية والعنف     - 3

التعاليم الروحيةالتواضع     - 4(كوستي بندلي)الجنس ومعناه االنساني   
البحث في      - 4

الفضائل عامة

كوستي )الجنس في أنواره وظالله   

(بندلي
الشباب والثقافة     - 5الجسد والعفة والحبالزنى والعفة     - 5

 (كوستي بندلي)سلسلة تساؤالت الشباب   

(منشورات النور)

المسيحي في      - 6

المجتمع

بين الطموح      - 6

والطمع

(األنبا شنودة)" مئة كلمة منفعة"  المنفعة     - 4

 (كوستي بندلي)الجسد والعفة والحب   

(منشورات النور)

(كوستي بندلي)الجنس ومعناه االنساني   
بين الشجاعة      - 7

والتهور
   

كوستي )الجنس في أنواره وظالله   

(بندلي

كيف نواجه أسئلة أوالدنا عن الجنس   

(منشورات النور) (كوستي بندلي)

المغفرة      - 6

والمسامحة
(للقديس امبروسيوس)ترفقوا بالخطأة   

14كورنثوس   

إنجيل يوحنا  

(أحاديث المطران جورج خضر)رعيتي   

من منشورات النور" اإلنجيل على دروب العصر"راجع سلسلة  :مالحظة
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الشباب واألفكار      - 6

المعاصرة

الصداقة وكيفية      - 3

االختالط الصحيح 

بالجنس اآلخر

منهجية البحث      - 2

(طرق البحث)العلمي 

أنواعه -  تعريفه وأساليبه 

الشروط -  أهدافه -  

الواجب توافرها في الباحث

المنطق وطرائق العلم   

العامة

منهجية البحث      - 3

(طرق البحث)العلمي 

-  اختيار الموضوع  

دور -  شروط االختيار 

وضع الخطة -  المرشد 

وقواعدها األساسية 

التفييش -  الفهرسة )

المنطق وطرائق العلم   

العامة

إله اإللحاد المعاصر؟  

الجنس والعفة     - 5

المحبة عمل      - 7

اإليمان


