
الكتب حسب القسم

نسكيات وتامالت روحيةالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  0ابانا الذى ىف السموات  15

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ابانا الذى ىف السموات 23
القمص/مرقس داود الصالة الربانية 32

االبيل/اسحق احملرقى 43 وكلمة ساله000الصالة الربانية 
عادل لبيب جريس تامالت ىف الصالة الربانية 53
الراهب/اجنيلوس الربموسى التحفة الربموسية ىف الصالة الربية 63

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  ( 3جزء من تفسري اجنيل لوقا  ج )شرح الصالة الربانية  72
االب0ليف جيليه  ابانا مدخل اىل االميان و احلياة املسيحية 83

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح ليات ملكوتك ملك االلف سنة ىف املفهوم االرثوذكسى 93
خبزنا الذى للغد 102

االب/مىت املسكني ىف الالهوت اهلل واحد مع شرح صالة ابانا الذى ىف السموات 113
دار جملة مرقس الصالة الربانية وشروحاهتا عند االباء 123

القديس/كربيانوس 7الصالة الربانية من كتابات االباء ج 133
االب/مىت املسكني مىت صليتم فقولوا ابانا الذى ىف السموات 143

القمص/تادرس يعقوب ملطى (للمستعدين للعماد)الصالة الربانية للقديس اغسطينوس  153
القمص/جرجس بشارة الشروحات الروحية للصالة الربية 163

االب/يوسف شلفون اليسوعى الشروح الوفية للصالة الربانية 171
حنا يشوع الصالة الربانية سلسلة دروس ىف الصالة 182
مسري هندى تامالت عقائدية ىف الصالة الربانية 191

كربيانوس اسقف قرطاجنة الشهيد الصالة الربانية (7)من كتابات االباء 201
القمص/يوسف اسعد تأمالت ىف صالة ابانا الذى ىف السموات 211
د/اوسم وصفى 313 تامالت ىف االصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الرسول الهل كورنثوس1احملبة  ج 
د/اوسم وصفى 322 تامالت ىف االصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول االوىل2احملبة ج
د/اوسم وصفى البؤرة تامالت ىف رسالة فيلىب وغريها من الفقرات الىت تتناول النمو الروحى 333

القس/صموئيل حبيب 2دراسة ىف املوعظة على اجلبل ج 341
جون ستوت املوعظة على اجلبل- الكتاب املقدس يتحدث اليوم  351
تشابل القس عظة اجلبل 362

القس/موسى وهبة مينا (التجربة واملوعظة)على اجلبل   373
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تأمالت ىف العظة على اجلبل طبعة مزيدة 385

يوحنا ذهىب الفم ترمجة القس ارسانيوس شفيق- املوعظة على اجلبل 393

76 / 20161,  نوفمبر02



يوحنا ذهىب الفم ( صفحة 45 )املوعظة على اجلبل   402
القمص/انسطاسى الصموئيلى 1املوعظة على اجلبل  ج 413

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس املوعظة على اجلبل تعريب القمص تادرس يعقوب ملطى 422
بللى جراهام هؤالء هم السعداء 433

يوسف رياض تامالت ىف املوعظة على اجلبل 442
القس/يعقوب حنا اعطىن هذا اجلبل 452

القس/صموئيل حبيب (شريعة ام طريق حياة ؟  )املوعظة على اجلبل  463
جون ستوت النوعظة على اجلبل- سلسلة تفسري الكتاب املقدس يتحدث اليوم  481

القمص/القس/بيشوى عوض التطويبات 493
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  البناء على الصخر 503

رمسيس منصور منقريوس موعظة اجلبل طريق احلياة و االمل 511
يوحنا ذهىب الفم 522 ترمجة راتب باسيلى الشماس1املوعظة على اجلبل ج

االب/كونياريس. انتوىن م 533 التطويبات و امللكوت97نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 543 طوىب للمساكني بالروح1التطويبات ج
االب/كونياريس. انتوىن م 553 طوىب للحزاىن االن الهنم يتعزون طوىب للودعاء الهنم يرثون االرض3وج2التطويبات ج
االب/كونياريس. انتوىن م 563 طوىب للجياع والعطاش اىل الرب الهنم يشبعون طوىب للرمحاء الهنم يرمحون5وج4التطويبات ج
االب/كونياريس. انتوىن م 573 طوىب لالنقياء القلب الهنم يعانيون اهلل6التطويبات ج
االب/كونياريس. انتوىن م 583 طوىب لصانعى السالم الهنم ابناء اهلل يدعون7التطويبات ج
االب/كونياريس. انتوىن م 593 طوىب للمطرودين من اجل الرب الن هلم ملكوت السموات8التطويبات ج

احد اآلباء الرهبان خطاب العرش املوعظة على اجلبل 623
ترمجة رهبان دير ابو مقار-  العظة على اجلبل وشروحاهتا عند االباء  632

انطوان نوى قراءة عصرية للوصايا العشر و املوعظة على اجلبل- الشريعة اليوم  642
القس/ابراهيم سعيد اصحاب السعادة 651
غادة طلعت+ يوحنا رضا  1هيا نبىن البيت ج 661
غادة طلعت+ يوحنا رضا  انطلق اىل االمام 671

ثورة ىف كنيسة او ما الذى كان يفعلة يسوع 681
(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير اىل فوق قلوبكم 691

اذكروا ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 701
اذكرىن 711

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  (كامل االجزاء )الوصايا العشر ىف املفهوم املسيحى  945
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس الوصايا العشر بني العهدين 953
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس (معىن االكرام و صورة املختلفة  - 1- اكرم اباك و امك  )الوصية اخلامسة  962
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس (من ىف حكم االب و االم  - 2- اكرم اباك و امك  )الوصية اخلامسة  973
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 983 والربا واحلالل00 الربا واحلرام 0ال تسرق - الوصية الثامنة 

القمص/بطرس بطرس بسطوروس اكرم اباك وامك السيد املسيح وامه عند الصليب 992
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(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير الوصايا العشر االهلية 1011
القس/يعقوب بطرس ساويرس الوصية الرابعة اذكر يوم السبت لتقدسة 1021

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن مقتطفات من الوصايا العشر 1033
القس/ريتشرد نيوتن الطريق السلطانية أو شرح الوصايا العشر 1041

سلمى نصيف الريس اهلل حمبة 1052
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى وصايا عشر كتابية 1063

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1سنوات مع اسئلة الناس ج 1203
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2سنوات مع اسئلة الناس ج 1212
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1225  اسئلة روحية وعامة3سنوات مع اسئلة الناس ج
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1234  أسئلة عقائدية و طقسية4سنوات مع اسئلة الناس  ج
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  5سنوات مع اسئلة الناس  ج 1245
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  6سنوات مع اسئلة الناس  ج 1255
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  7سنوات مع اسئلة الناس  ج 1265
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  8سنوات مع اسئلة الناس  ج 1275
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  9سنوات مع اسئلة الناس  ج 1285
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  10سنوات مع اسئلة الناس  ج 1293
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  سنوات مع اسئلة الناس االسئلة الروحية 1303
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  سنوات مع اسئلة الناس  اسئلة متنوعة 1313

موريس تاوضروس 1امثال السيد املسيح  ج 1343
القس/برنابا احملرقى 1353 السامرى الصاحل1تامالت ىف امثال السيد املسيح ج

حبيب سعيد االمثال ىف العصر حلديث 1362
االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى مليكه ويوسف حبيب- السامرى الصاحل 1373
االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى مليكه ويوسف حبيب- فعلة الساعة احلادية عشرة   1383

(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح 1413 من أمثال السيد املسيح0الكنز املخفى 
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح خرج الزارع ليزرع 1423
(دمياط  )القمص/بيشوى عبد املسيح شجرة التني 1433
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح الغىن والعازر 1443

دير االنبا بضابا وجدت درمهى 1453
اللؤلؤة الكثرية الثمن 1461

القمص/لوقا سيداروس العبد االمني احلكيم - 16- وكلمهم ايضأ بأمثال  1513
القمص/لوقا سيداروس قاضى الظلم - 1-وكلمهم ايضاً بأمثال  1523
القمص/لوقا سيداروس الغىن الغىب - 3- وكلمهم ايضأ بأمثال  1543
القمص/لوقا سيداروس الفريسى والعشار- 4- وكلمهم ايضاً بأمثال  1553
القمص/لوقا سيداروس مثل الزارع- 5-وكلمهم ايضا بامثال  1563
القمص/لوقا سيداروس املتكا االخري-6-وكلمهم ايضا بامثال  1573
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القمص/لوقا سيداروس وكيل الظلم- 7-وكلمهم ايضا بامثال  1583
القمص/لوقا سيداروس وكلمهم ايضا بامثال-  مثل زوان احلقل   1593
القمص/لوقا سيداروس املسيح الراعى الصاحل 1603
القمص/لوقا سيداروس مثل شجرة التني مثل العبد غري الرحيم - 12، 11- وكلمهم ايضاً بأمثال  1613
القمص/لوقا سيداروس مثل عرس ابن امللك - 13- وكلمهم ايضا بأمثال  1623
القمص/لوقا سيداروس مثل الوزنات - 14- وكلمهم ايضاً بأمثال  1633
القمص/لوقا سيداروس مثل الغىن ولعازر - 15-وكلمهم ايضا بامثال  1643
القمص/لوقا سيداروس 1653 السامرى الصاحل0 مثل العشر عذراى 0اصحاب الساعة احلادية عشرة - وكلمهم ايضاً بأمثال 

القمص/باخوم عبد املسيح 1662 دراسة حتليلية ملثل السامرى الصاحل0الفندق اجلديد 
القمص/باخوم عبد املسيح املنا واملنديل 1673

كنيسة العذراء واملالك غربيال سيدى بشر نبذة- الكنز املخفى   1683
مجعية اصدقاء الكتاب املقدس ببلقاس نصف الليل 1691

ميخائيل مكسى اسكندر تأمالت ىف مثل الزارع- درس ىف فالحة النفس  1702
ميخائيل مكسى اسكندر مثل العرس السماوى- اىل حفل عظيم جماناً  1713

صادق الياس 1723 ملاذا تدعوىن صاحلاً ليس احد صاحل االواحد وهو اهلل0حبث ىف معىن قول السيد املسيح للشاب الغىن 
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف امثال السيد املسيح 1744

احد اآلباء الرهبان 1امثال العهد اجلديد ج 1752
الراهب/جريوم املقارى 5امثال العهد اجلديد ج 1763
الراهب/جريوم املقارى 6امثال العهد اجلديد ج  1772
مارجورى داى تعريب مسريه فؤاد- ماذا يريد اهلل منا    1781
القمص/مكارى يونان امثال امللكوت 1793

القمص/مرقس داود رحلة مع امثال السيد املسيح 1803
يوحنا ذهىب الفم بطرس كرم صادق: ترمجة - الغىن ولعازر  1813

القمص/لوقا سيداروس صلوات مستوحاة من امثال الرب يسوع 1823
بيلى. كينيث أ  يعقوب و االبن الضال كيف أعاد يسوع سرد قصة اسرائيل ؟ 1832
حنا يشوع صعوبة االختيار بني اجلنة و النار دراسة حتقيقية ىف قصة لعازر و الغىن 1842
فؤاد رفلة 2عالقتنا مع اهلل من خالل امثال السيد املسيح ج 1851

يوحنا ذهىب الفم الغىن و الفقري عظات يوحنا ذهىب الفم عن مثل الغىن و الفري 1862
االب/كونياريس. انتوىن م 1873 من هو الغىن ؟ و من هو الفقري ؟179نبذات روحية هادفة ج

يوسف رياض انا هو اهلل فاعبدوىن: ارىن اين قال املسيح  1902
القمص/فليمون االنبا بيشوى ؟!!اعظمهن احملبة .. ولكن  1951

القمص/القس/تيموثاوس احملرقى مفاهيم ىف احلب املسيحى 1963
االب/كونياريس. انتوىن م 1983 ايادى احملبة124نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 1993 حب غري مشروط117نبذات روحية هادفة ج

وهيب كامل رفله حصاد احلب 2003
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بيل برايت كيف خنترب حمبة اهلل و غفرانه 2011
كنيسة القديس مسعان 1 رغم رقم 00انت حمبوب  انت حمبوبة  2023

مجال حممد ابو زيد+ انطون يعقوب ميخائيل  2033 احلب2سلسلة الفضائل ج
االب/كونياريس. انتوىن م 2043 الصليب و حمبة اهلل الغافرة49نبذات هادفة للشباب ج

االنبا/ابرام احملبة اساس البنيان 2053
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  حمبة املسيح الفائق املعرفة 2163

االسقف العام املنيا/مكاريوس ثالث مقاالت ىف اهلل حمب البشر طول اناة اهلل ومعك الاريد شيئا على االرض 2173
كوسىت بندىل احملبة والعدالة والعنف 2181

القمص/تادرس يعقوب ملطى جملد كامل-  1احلب املقدس - احلب االخوى  2195
القمص/تادرس يعقوب ملطى 2203 احلب الرعوى2احلب املقدس ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى 2322 احلب االهلى ملشاهري االباء االولني3احلب املقدس ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى ( صفحة 272 )! انت موضوع حىب : صوت حبيىب يناجيىن  2343
القمص/تادرس يعقوب ملطى حياة البساطة واحلب- احلب واحلياة الداخلية   2353

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  احملــــبة قمة الفضائل 2375
باسيليا شلينك اولئك الذين حيبونه 2383

القمص/شاروبيم يعقوب خليل قطرات حب على قدمى املسيح 2393
القمص/انطونيوس كمال حليم 2403 انا هو احملبة1سلسلة اميان كنيسىت ج
منري اسكندر عيسى حمبة اهلل الفائقة 2412

راهب من دير الربموس اىل من حتبه نفسى 2423
القمص/مسعان السرياىن 2مرتفقاً باخلطاة  ج- اهلل حمبة  2433
القمص/مسعان السرياىن 4حمبتنا هلل والناس  ج- اهلل حمبة  2453
القمص/مسعان السرياىن األبدية - 5اهلل حمبة ج 2463
القمص/مسعان السرياىن اقوال مشاهري اآلباء عن احملبة - 6اهلل حمبة ج 2473

كنيسة مارجرجس غيط العنب احملبة الصادقة 2483
كنيسة العذراء حمرم بك يارب علمىن كيف احبك 2493

ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء 6سلسلة صوت الروح من عظات مثلث الرمحات االنبا مكارى ج" احملبة"الطريق االفضل  2503
القمص/مينا جاد جرجس 2512 احملبة اعظم الفضائل1املوسوعة االوىل ج

القديس باسيليوس الكبري رسالتني اىل ساقطني0حب بال تدليل  2523
االب0ليف جيليه  (القس اثناسيوس كامل  )ترمجة الشماس كمال كامل فرج وهو - احلب غري احملدود   2533

القمص/بيشوى االنطوىن ( 3 )ملاذا احلب ؟ سلسلة تساؤالت  2543
ابراهيم عياد جرجس سلسلة طرق تبدو مستقيمة  (1)احملبة  2553

شوقى توفيق احلب- 2-اكتب اليكم ايها االحداث عن  2562
القمص/صرابامون عطية انتصار احلب 2572

القمص/انطونيوس الرباموسى حرية احلب 2582
الراهب/كاراس احملرقى ازمة حب 2593
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القس/بولس ثابت واعظمهن احملبة 2603
طريق السعادة 2613

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس "لقد تأخرت كثريا ىف حبك  2622
القس/مكاريوس اغابيوس كلمات حمبة حلياة افضل 2632

محدى صادق احملبة طريق امللكوت 2643
(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير 0احملبة  2652

M.H.FANOUS1روائع ىف زمن برودة احملبة و غربة االنسان عن نفسه فلنتجاوز قصور الزمن و حمنة اجلسد و ضيق االيام ج 2663
االرشدياكون/رمسيس جنيب 2673 احملبة1فضائل ىف حياة القديسني ج

عياد عياد احلب 2683
جورجى اسكندر احملبة االهلية تامالت و دراسة 2691

الراهب/كاراس احملرقى احلب االهلى 2703
االب/كونياريس. انتوىن م 2713 احملبة اخلادمة67نبذات روحية هادفة ج

وحدانية القلب 2723
ثروت ثابت وهبه احملبة العجيبة 2733

فلويد ماكلونج احملبة حينما تبدو مستحيلة 2743
احببتكم و انتم ؟ 2752

ابنا االنبا رويس دعوة للحب 2762
ديل وجوانيتا رايان ترمجة اوسم وصفى- تأمالت كتابية ملن يسريون مسرية التعاىف و النضوج - متأصلون ىف حمبة اهلل  2772

القس/اليشع االنبا بوال احلب و اجلحود 2783
جرجس تادرس قريصه باقة حب 2792

جويس ماير اخربوهم اىن احبهم 2803
باسيليا شلينك اشواقى حملبة يسوع 2813

االب/كونياريس. انتوىن م 2823 اهلل حيبك بال حدود6نبذات هادفة للشباب ج 
كنيسة العذراء مرمي و الشهيد ابانوب املقطم نبع احلب 2832
كنيسة العذراء مرمي و الشهيد ابانوب املقطم زمن احلب 2843

القس/بيشوى فؤاد واصف احلب و احلنان 2853
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2863  حمبة اهلل6تامالت روحية  ج

ميخائيل مكسى اسكندر 8رسالة خاصة لعقل و قلب شابة و شاب الوان من احلب ج 2872
القمص/صرابامون عطية مطاردة احلب 2883

القس/اثناسيوس بطرس 2893 اذهىب0 اواًل 0ثالثية احلب 
القس/اثناسيوس بطرس 2903 قم0 ثانياً 0ثالثية احلب 

عبد املسيح روفائيل سبعة اعالنات عقائدية 2911
جمدى فرج على باب احملبة كيف تتحقق احملبة ىف حياتنا ؟ 2923

االنبا/رافائيل 2933 احبك يا قوتى64سلسلة حتت العشرين ج
عادل حليم صوت حبيىب نصوص خالدة 2943
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مودى.ل.د احملبة الفائقة املعرفة 2953
االب/كونياريس. انتوىن م 2963 هل حتب االخرين و تعتىن هبم ؟94نبذات روحية هادفة ج

الراهب/جريوم املقارى سلسلة اجنيل بال حدود حب الميوت 2973
القس/صموئيل زكى رسالة اهلية اليك 2981

القمص/بطرس بطرس بسطوروس 4: 3وجدت من حتبه نفسى نش  2993
جويس ماير كاملون باالميان 3001

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حياة االميان     سلسلة االميان و الرجاء و احملبة 3015
موريس تاوضروس طبعة ثالثة و مزيدة-االميان ىف رسائل القديس بولس الرسول  3023

اسكندر القمص لوقا اسكندر واحلكماء شرح كتايب لالميان املسيحي... االميان ىف املسيحية للبسطاء  3033
موريس تاوضروس اضواء على االميان املسيحى 3043

سامح حلمى امياننا املسيحى صادق و اكيد 3053
القمص/اندراوس عبد املسيح االنبا بوال اصول االميان السمائى احلقيقى القومي للمسيحني االرثوذكسيني 3063
القمص/اندراوس عبد املسيح االنبا بوال اصول االميان القومي للمسيحيني االرثوذكسيني 3073
بيت الشمامسة القبطى باجليزة االميان املسيحى و التسليم الرسوىل 3083

القديس/يوحنا الدمشقى عربه االرمشندريت ادريانوس شكور ق ب- املئة مقالة ىف االميان االرثوذكسى للقديس يوحنا الدمشقى    3092
نشأت زقلمة االميان الرسوىل 3103
املتنيح/القمص/منسى يوحنا كمال الربهان على حقيقة االميان 3113

سربول.ك.ر حقائق واساسيات االميان املسيحى 3123
لورن كننجهام روعة احلياة باالميان 3133

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس امياننا االقدس 3145
االب/مىت املسكني لالميان باملسيح 3151
االب/مىت املسكني كيف نبىن انفسنا على االميان االقدس ؟ 3163
االب/مىت املسكني احلدود املتسعة لالميان باهلل ومقاالت اخرى 3173

كنيسة القديس انبا مقار اثبتوا ىف االميان 3183
القس/سلوانس افامينا 1حياة املؤمن ج 3193

3201 حقيقة من حقائق االميان االساسية كما جندها ىف كلمة اهلل55
القس/سلوانس افامينا 3حياة املؤمن ج 3211

ابناء القمص بولس بولس 3221 االميان بالسماع1حياة االميان ج
يوسف عدىل 1اسئلة حول االميان  ج 3233
القس/ابراهيم سعيد ملاذا اومن ؟ 3243

القس/انطونيوس يونان اسئلة حول االميان املسيحى 3253
ميخائيل مكسى اسكندر 7سر النصرة ج- 2دور االميان ىف اوقات املتاعب و االحزان - 1رسالتان هامتان لكل انسان ىف هذا الزمان  3263

ميشيل اسود خواطر ىف العقل و االميان 3271
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح االميان املسيحى ىف حقائقه الالهوتية 3283

القمص/مكارى يونان معىن االميان 3293
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سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب امياىن ما أروعه 3303
الرسولية اميان العنوان 3313

القس/بيشوى فؤاد واصف املؤمن ىف القابه وتشبيهاته الكتابية 3323
ناشد حنا االميان املسيحى هل هو معقول 3333

ادوارد صادق+ جنيب جورجى بك يا اهلى 3341
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنؤمن 3352

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن االميان االختبارى 3363
يوسف رياض ثالث حقائق اساسية ىف االميان املسيحى 3373

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 16 من روائع االنبا غريغوريوس ج0مفهوم االميان ىف املسيحية   3383
يسى حنا بني االميان والعيان 3393

رفيق اسكندر مرقص االميان املسيحى املصرى القبطى 3401
الكلية االكلريكية بالبلينا حقائق االميان املسيحى 3413

القمص/صليب حكيم لكى اليعثر اميانك ىف عالقاتك مع االخرين 3423
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 1 ج9- 1سلسلة اميان كنيستنا القبطية من  3433

االب/كونياريس. انتوىن م ماذا حدث لتشويش احلق ؟ 3443
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ذبيحة امياننا 3452

القس/مرجان ابراهيم االميان حيل مشاكلك 3463
القمص/ابراهيم االنبا بيشوى ترس االميان 3471

االنبا/بيشوى مبناسبة الغزو الربتستانىت الغريب املنظم لشعبنا االرثوذكسى مبدينة كفر الشيخ- شرح االميان االرثوذكسى  3483
القمص/يوسف اسعد 3493 االميان22نبذات من عظات ج 
القمص/يوسف اسعد 23سالح االميان  نبذات ج 3502

االنبا/ياكوبوس فكر االباء و اختبار االميان 3512
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 4االميان بامور الترى سلسلة من كتابات االباء ج 3523

االب/كونياريس. انتوىن م 3533  االميان باملسيح الغالب23نبذات هادفة للشباب ج
االنبا/رافائيل 3ارىن اميانك ج53سلسلة حتت العشرين ج  3543

باسيليوس املقارى امياننا املسيحى الكتاب االول 3552
باسيليوس املقارى امياننا املسيحى الكتاب الثاىن 3562

كينيث هيجن املؤمن املنتصر 3572
جرجس ميالد وساوس و خماوف و دور االميان فيهما 3581

لويس*س*كليف  عربه القس منيس عبد النور- ملحد يؤمن    3593
تورنييه اميان طبيب 3601

وليم اخلوىل مفهوم التدين الصحيح 3613
وليم اخلوىل عوائق وشكوك ىف طريق االميان 3623

توماس مرتون ترمجة عزت زكى- مشكلة عدم االميان       3631
ادوارد سولاير التدين املريض وعالجه 3643
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(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن التدين السليم 3653
ميخائيل مكسى اسكندر 3663 دراسة للحسد واحلظ والتشاؤم والقدر والسحر0االميان املريض 

القمص/تادرس يعقوب ملطى االميان و االباحة او نظرة املؤمن للدفاع عن النفس و الغري و الوطن ىف القانون املصرى 3673
ريتشارد توماس املؤمن و اجملتمع 3682

هلذا اؤمن 3691
مكرم زكى شنودة االجنيل جييب هل ميكن ان يهلك املؤمن 3703

جوزيف موريس فلتس االميان بابن اهلل ليتورجيا 3713
2 اسئلة حول امياننا املسيحى ج62سلسلة حتت العشرين ج 3723
3 اسئلة حول امياننا املسيحى ج63سلسلة حتت العشرين ج 3733

(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير االميان 3741
االب/فرنسوا فاريون اليسوعى فرح االميان هبجة احلياة 3753

عوض مسعان االميان و االعمال 3763
حمسن نعيم بطوالت اميانية 3771

مجال حممد ابو زيد قوانني االميان املسيحية 3783
القس/مقار الربموسى 3793 قبل و بعد1البيت بيتك ج
وليم الن كريج ترمجة القس عزت شاكر- اجوبة ليست سهلة    3802

ومي ريتكريك ليتىن استطيع ان اؤمن 3812
االسقف العام املنيا/مكاريوس 00التدين السليم  3823

القس/مايكل يوسف اخلطوات السبع ىف مغامرة اميانك 3832
محدى سعد عوض االميان تعريفه وابطاله 3842

ناجى ونيس حقيقة االميان املسيحى ردا على كتاب مسالة صلب املسيح بني احلقيقة و االفرتاء 3851
نؤمن- االسرار حياة االميان  3861

نؤمن 3871
مجيل جنيب سليمان نور احلياة الكتاب اخلامس قضايا اميانية املسيح يعرفنا عن ذاته و مقاالت اخرى 3881

ستانلى جونس الطريق 3891
دعوة للمواجهة 3901

وليم كلي حماضرات ىف كنيسة اهلل 3911
م0ى نبذات روحية هادفة العذراء و السجني الربئ 3923

شركة ماسرت ميديا اعادة بناء احلياة 3932
1تفسري اصول االميان ج  3941
2تفسري اصول االميان ج 3951

الوستمنستزى اقرار االميان 3962
القس/ابراهيم سعيد شرح اصول االميان 3971
ديريك برنس دليل املؤمن املمتلىء من الروح- اسس االميان  3981
القس/الياس مقار امياىن او املسيحية الكربى 3991
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يوحنا ذهىب الفم القمص تادرس يعقوب ملطى- اتضاع الفكر   4003
االنبا/بيشوى االتضاع سالح الغلبة 4013

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  4023  االتضاع3تامالت روحية ج
االب/كونياريس. انتوىن م 4033 التواضع كنز الفضائل62نبذات روحية هادفة ج

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 22 من روائع االنبا غريغوريوس ج0التواضع 4043
القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات - 24- التواضع امام الرب  4052
القمص/يوسف اسعد االتضاع 4063
القمص/يوسف اسعد من اقوال االباء0التواضع  4073

التواضع اكليل الراهب 4083
االنبا/ابرام االتضاع ومنو االنسان 4093

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حياة التواضع و الوداعة 4105
محدى صادق اتضاع القلب سعادة التوصف 4113

االب/كونياريس. انتوىن م 4123 من هم الودعاء78نبذات روحية هادفة ج
ميخائيل مكسى اسكندر طوىب للودعاء- رسالة اىل كل انسان ىف هذا الزمان  4133

القمص/يوسف اسعد 4141 االتضاع50نبذات من عظات ج
االمور املتيقنة عندنا 4151

راهب من جبل انطونيوس صرخة اميان 4163
راهب من جبل انطونيوس فيك احتمى 4173
راهب من جبل انطونيوس انا معك 4183

القمص/القس/بنيامني مرجان سالح اهلل الكامل 4191
بلونكيت0ستيفن و اساسيات االميان االجنيلى فهم معاصر ملبادىء الكنيسة املصلحة 4201

القمص/مكارى يونان مقدمة عامة صوم امليالد (1)حول االميان  4211
القمص/مكارى يونان معىن االميان (2)حول االميان  4221

القمص/تادرس يعقوب ملطى حياة البساطة و احلب 4231
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس بركاهتا.كيفيتها.أسباهبا.حياة البساطة جماالهتا 4243
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  البساطة الىت ىف املسيح 4252

ابراهيم عياد جرجس ايريىن باسى تامالت عن السالم ىف القداس االهلى 4302
4313 عيشوا بالسالم000افرحوا 

القمص/صرابامون عطية 98السالم  4323
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  4332 توبة و شعور بالسالم قبل نطق احلكم باالعدام تامالت راهب4قصة اىل قلبك ج

السالم الداخلى 4343
ميخائيل مكسى اسكندر السالم ىف تعاليم السيد املسيح 4353

جان كريستوف ارنولد البحث عن السالم قصص من احلياة 4361
د/سعيد حكيم يعقوب 17احلرية و العدالة و السالم بني طموحات االنسان و عطية اهلل ج 4373

جوزيف بطرس ميخائيل كيف تستعيد سالمك املفقود 4383
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لقمص/ابادير السريان سالم لروحك 4393
بللى جراهام سالم مع اهلل 4403

القمص/فليمون االنبا بيشوى امال قلىب بسالمك 4413
االب/كونياريس. انتوىن م 4423 ينابيع السالم77نبذات روحية هادفة ج

كنيسة العذراء ارض اجلولف السالم القلىب البابا شنودة الثالث 4432
جون ارنوت اشياء جيب ان يعرفها كل مؤمن عن امهية الغفران 4441

االب/كونياريس. انتوىن م 4453 الغفران والسالم76نبذات روحية هادفة ج
موريس تاوضروس احلرب و السالم من وجهة نظر الهوتية السالم جوهر الرسالة املسيحية 4462

راهب من جبل انطونيوس سالم لك 4473
راهب من جبل انطونيوس ارض السالم 4483
راهب من جبل انطونيوس يا ارض امسعى 4493

ابراهيم عياد جرجس الطاعة 4563
دينا جورج مفتاح حدود الطاعة واخلضوع ىف املسيحية 4573

اندرو ينبغى ان يطاع اهلل 4581
منري عطية 1انت تسأل و االنبا غريغوريوس جييب ج 4591

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنسلك بامانة 4662
ميخائيل مكسى اسكندر حياة االمانة 4672

احد اآلباء الرهبان االمانة و االخالص ىف العالقة مع اهلل و الناس 4683
القس/بطرس الرباموسى االمانه 4692

القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف اكون امينا 4703
جمدى جرجس االمانة ثورة على الفساد 4712

احلكمة واملشورة بني ابيجايل وايزابل 4803
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس احلكمة واالفراز ىف اجلهاد الروحى 4813

االيغومانس/ابراهيم عطا اهلل رأس احلكمة خمافة الرب 4821
هاىن جنيب 1مالك احلكمة مقاالت وعظات ذهبية لذهىب الفم لقداسة البابا شنودة الثالث ج 4833
ماهر عريان 5راس احلكمة ج 4841

حشمت كمال احلكمة واملعرفة والفهم واملشورة 4853
ميخائيل مكسى اسكندر دعوة الرب اىل كل الشعب كونوا حكماء كاحليات و بسطاء كاحلمام 4863

القمص/لوقا سيداروس ياابىن كن حكيما 4873
بيشوى فايز كيف نقتىن احلكمة 4883

االنبا/ارميا احلكمة 4893
االسقف العام املنيا/مكاريوس التكن اال فرحا 4953

وفيق رمزى االسد عندما يواجه االسود.. احجية قدمية  4961
عرىب-اجنليزى-احلياة الرسولية بني اجلدية والفرح الدائم 4973

القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات - 21-سعادة الشبعان  4983
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ميالد نبيل حياة السعادة 4993
لوسى يعقوب السعادة 5002

االب/كونياريس. انتوىن م 5013 فرحا مع الفرحني وبكاء مع الباكني72نبذات روحية هادفة ج
القمص/فليمون االنبا بيشوى افرحوا و ايضا افرحوا 5022

دير مارمينا مبريوط الفرح واالنتصار ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 5033
افراحنا 5043

القمص/لوقا االنطوىن ادخل اىل فرح سيدك 5053
القمص/القس/يوحنا باقى فرح عظيم 5063

ميخائيل مكسى اسكندر هل ىف العامل فرح وسالم دائم ؟ 5073
جمدى اسحق حزنكم يتحول اىل فرح 5083

باسيليا شلينك فرح قلىب 5092
القس/اجنيلوس جرجس شنودة لك قلىب كرسه 5103

القمص/بطرس بطرس بسطوروس فرح دائم من اجملئ االول حىت اجملئ الثاىن 5112
القمص/القس/يوحنا باقى فرح جمدد وجميد 5123

رجاء العامل 5191
طلعت فكرى الرجاء املبارك و مستقبل العامل 5202
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل االنبا انطونيوس- رسالة رجاء   5213

خدمة الرجاء 5221
فاروق عبد املسيح يا اسرى الرجاء انتظروا الرب 5233

د/نصحى عبد الشهيد الرجاء املسيحى 5243
فاروق عبد املسيح 5252 لقاء على الصليب قومى يا نفسى1سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح 5262 ستفهم فيما بعد2سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح 5273 يا ابىن افرح3سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح 5283 ما اهبجه الرجاء وجدت يسوع4سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح 5292 املواحهة5سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح MADE BY GOD ( 6ج)سلسلة نبذات الرجاء  5303
فاروق عبد املسيح 5313 اطلق ابداعاتك7سلسلة نبذات الرجاء ج
فاروق عبد املسيح 5322 سر االبواب املغلقة8سلسلة نبذات الرجاء ج

االب/كونياريس. انتوىن م (أخطأت  ) كلمة سحرية 164نبذات روحية هادفة ج 5333
االب/كونياريس. انتوىن م 5343 ما هى احالمك ؟161نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 5353 اشراقة امل160نبذات روحية هادفة ج
االنبا املتنيح/صموئيل حبث القاه امام مؤمتر الشبيبة والطالب املسيحيني ىف الشرق االوسط-  اجنليزى 0عرىب - احلياة و الرجاء  5363

القس/مكاريوس موريس افرح.. فكر .. رسالة رجاء احلم  5372
القس/موسى وهبة مينا غاية الرجاء 5382

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حياة الرجاء 5395
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االنبا املتنيح/صموئيل احلياة حنو املستقبل برجاء 5401
مسيحة حبيب اسكندر رسائل رجاء وامل 5411

القمص/فليمون االنبا بيشوى 1ليكن لنا رجاء ج 5422
االب/كونياريس. انتوىن م 5433 متسك باالمل35نبذات روحية هادفة ج

االب/هنرى بوالد اليسوعى اله املستحيل من االمل اىل الرجاء 5441
القمص/بيشوى وديع 5453 كلمات للرجاء0اسندىن فاخلص 

وفدى حكيم املراغى 5463 الرجاء6عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
عماد فام هناك رجاء 5471

فايز فارس املاضى ينهار فاين االمل اجلديد؟ يسوع املسيح هو رد اهلل االجياىب ىف العامل احلائر 5482
ايدث شيفر رؤية متعطفة حلقيقة االمل و املعاناه-الرجاء ىف وسط البوتقة 5491

االب/باسيليوس بني الياس و الرجاء 5501
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالياس 5512

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  صفحة96/ حياة الشكر  5555
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف صالة الشكر 5573

ميخائيل مكسى اسكندر الشكر املقبول من منظور مسيحى- رسالة اىل كل انسان ىف هذا الزمان  5583
االسقف العام املنيا/مكاريوس فضيلة الشكر 5593

القمص/فليمون االنبا بيشوى 5603 نشكر اهلل00احلمد هلل 
مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح 5613 سلسلة الفضائل من العظات الذهبية ملثلث الرمحات كوكب برية سيناء االنبا مكارى3الشكر ىف التجربة ج

االب/كونياريس. انتوىن م 5623 اشكروا ىف كل شىء178نبذات روحية هادفة ج
بوب وجتل مافت التجربة 5651

االسقف العام املنيا/مكاريوس حياة التسليم 5723
االب/كونياريس. انتوىن م 5733 حياة التسليم152نبذات روحية هادفة ج

القس سابقا مينا منر مينا/مينا منر مينا حياة التدقيق 5813
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل االلتزام والتدقيق ىف احلياة الروحية 5823

ميخائيل مكسى اسكندر االلتزام املسيحى 5831
القمص/بيشوى وديع 5842 رؤية ارثوذكسية كتابية الحتياجات العصر0حياة االلتزام والتدبري 
القمص/بيشوى وديع سلسلة انا مسيحى - 19- املسيحى ملتزم   5853

ماير. ب. ف  مخسة التزامات للحياة املسيحية 5863
كنيسة القديس انبا مقار مذكرات ىف احلياة االفضل 5953

القمص/بيشوى االنطوىن ملاذا احلياة 5963
رياض شلىب 1جوالت كتابية ج 5971

القمص/فليمون االنبا بيشوى من عندى خرج االمر 6001
القمص/ هدرا اسحق  الرب يقاتل عنكم و انتم تصمتون 6011
القمص/بيشوى وديع 6103 املسيحى وحياة العمق49سلسلة انا مسيحى ج
القمص/بيشوى وديع حنو العمق 6113
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القمص/صليب رزق اهلل دعوة اىل االعماق 6123
عصام سامى زكى 1حنو االعماق ج 6131
عصام سامى زكى 2حنو االعماق سلسلة الفكر االبائى املعاصر ج 6142

باسيلى نسيم باسيلى اىل العمق و اشياء اخرى 6151
احد اآلباء الرهبان الكمال املسيحى 6252

االب/جيوفاىن روسى عربه االب برسوم الفرنسيسكاىن- موجز الكمال املسيحى    6263
الكمال املسيحى للقديس اغريغوريوس النيصى 6273

االنبا/الفونسيوس روديكوس 1الكمال املسيحى ج 6281
االنبا/الفونسيوس الكمال املسيحى  خمطوطة 6292

االب/كونياريس. انتوىن م 6303 حنو الكمال145نبذات روحية هادفة ج
سهل لنا طريق التقوى 6413

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس فضيلة التقوى 6423
حبيب جرجس سر التقوى 6433

ميخائيل مكسى اسكندر فضيلة االنتماء من منظار مسيحى 6442
القس/مرقس مرقس الن الفضيلة ابداع- فضيلة االبداع  6453

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل االحتمال 6542
(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  االباء الرسل و فضيلة االحتمال 6553

احد رهبان الربية الشرقية فضيلة االحتمال 6563
القس/ارسانيوس شفيق االحتمال وعدم الغضب 6573

القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات - 4- الوفاء لآلباء  6723
القس/يواقيم سامى امني الوفاء املفقود و نقض العهود 6733

ميخائيل مكسى اسكندر تامالت ىف معجزة شفاء املفلوج- 2حياة الوفاء - 1: رسالتان هامتان لكل انسان  6741
ميخائيل مكسى اسكندر 6753 كيف حنيا0 جماالته 0اسبابة - حياة الوفاء 

جون لوك رسالة ىف التسامح 6872
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  التسامح واالخاء الديىن 6883

عابد اسكندر+د/مجال حممد ابو زيد+القس/رفعت فكرى سعيد 6893 التسامح9سلسلة الفضائل ج
القمص/القس/تادرس عطية اهلل بني مرارة اخلصام و حالوة التسامح 6901

ميخائيل مكسى اسكندر حياة القناعة- 2-حياة الربكة   - 1دراستان هامتان لكل انسان  6972
القمص/بيشوى وديع 7063 االرادة رؤية مسيحية33سلسلة انا مسيحى ج

القمص/صرابامون عطية انتصار االرادة 7073
القس/داود داود سليمان كيف انتصر ؟ 7083

الراهب/حينس احملرقى حياة النصرة و شباب منتصر 7093
القمص/انطونيوس الرباموسى اعىن فأنتصر - 4ج- سلسلة املسيح حياتى  7103

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن االرادة ىف حياة الشاب 7113
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن ارادة اهلل وحياتنا 7123
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0يسى حنا (خواطر ملريض بيت حسدا  )الشفاء واالرادة  7132
رزق اهلل سعد اياك و البخالء 7141
رزق اهلل سعد من يدك اعطيناك 7153

االنبا/مينا العطاء ىف حياة القديسني 7161
فاروق عبد املسيح 7171 مهرجان احلب و العطاء1كنيسىت الىت احبها ج

القمص/يوسف اسعد 27العطاء ج 7182
االب/كونياريس. انتوىن م 7193 العطاء املقبول130نبذات روحية هادفة ج

خطة اهلل االقتصادية العجيبة 7202
ابراهيم صربى معوض قصد الدهور ىف التدابري السبعة 7211

االرشدياكون/رمسيس جنيب احلواس املدربة للتمييز بني اخلري و الشر 7253
ايريس حبيب املصرى ظل اخلريات العتيدة 7263

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ما هـو اخلري 7273
االب/كونياريس. انتوىن م اهلل يعمل للخري 7283
االب/كونياريس. انتوىن م 7293 ما هو اخلري ؟141نبذات روحية هادفة ج
0االسقف العام/يوانس وحنن نعلم ان كل االشياء تعمل معا للخري للذين حيبون اهلل 7313

فيليب كامل *قلىب جمروح  7371
دير االنبا بضابا بسمة وسط االمل 7381

االب/باسيليوس قلىب جمروح 7391
انا تعبان انسان حائر ارض الشقاء ملاذا االمل يارب ملاذا اىب وامى قد تركاىن لتكن مشيئتكابراهيم صابر عطا 7403

االب/كونياريس. انتوىن م 7413 اضيئوا الشموع122نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 7423 االمل وحمبة اهلل123نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 7433 سر االمل103نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 7443 الكنيسة احلية املتاملة89نبذات روحية هادفة ج

ياسر القس بطرس الطحاوى االمل ىف املسيحية 7452
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 7462 وراء االمل ؟000ماذا 
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ملاذا نتامل ؟ 7473

عادل كامل 1االمل واملرض عند اوالد اهلل ج 7483
ميخائيل مكسى اسكندر (على ضوء الكتاب املقدس واقوال االباء)االمل بركة عظمى االمل ىف املفهوم املسيحى 7493
ميخائيل مكسى اسكندر ثالث دراسات عن الصليب و االمل 7503

القس/باخوم عطية دروس روحية من مدرسة االمل 7513
وليم ادى معضلة االمل ىف العامل 7521

عادل صادق نار االمل هلا عالج 7531
جمدى اسحق كيف تقهر االمل ؟ 7543

دار جملة مرقس االمل و املوت ربح لنا 7552
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس املسيحية و االمل 7563
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القمص/فليمون االنبا بيشوى ملاذا االمل يارىب ؟ 7573
وسيم صفوت مع املسيح فوق االالم 7582

االمل عند القديس يوحنا ذهىب الفم 7592
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل االمل 7601

القديس/كربيانوس ملاذا ترهبون االمل واملوت ؟ 7613
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب سعادة املتاملني 7621

فيليب يانسى ترمجة عصام خورى- البحث عن اجابات ىف عامل تعصف به املاسى و االالم - السؤال الذى ال يغيب  7632
باسيليا شلينك "من اختبارى الشخصى " الكنز املخفى ىف االمل  7643

االب/نادر ميشيل االمل هل من معىن ؟تامل على خطى املزامرب و ايوب و يسوع 7651
عال جورج شفيق (بركات جتربة االم  )قصة احلب العجيب  7662

عادل كامل 7673  كيف خندم املريض ؟3االمل واملرض عند اوالد اهلل  ج
باسيليا شلينك "االقرتاب اىل اهلل عن طريق االالم " حب االب االكيد  7682
باسيليا شلينك احملبة اعداد لالمل 7692

رسالة ىف احلب و االالم 7701
راهب من دير االنبا انطونيوس االالم الزمان 7711

ميخائيل مكسى اسكندر رسالة خاصة النسان متامل االن 7721
الراهب/كاراس احملرقى متاملون و لكن 7733
فيليب يانسى اين اهلل ىف وقت األمل ؟ 7743
د/اوسم وصفى .االمل 7753

باسيليا شلينك بركات املرض 7763
يسى حنا املريض حيب املرض 7773

القمص/ابراهيم لوقا االبرص- مرض خطري وطبيب قدير  7783
جورج عوض ابراهيم الصحة واملرض ىف التقليد الكنسى 7793

االب/كونياريس. انتوىن م حضور اهلل وقت املرض و احلزن و االكتئاب و الياس 7803
القمص/لوقا سيداروس رسالة تعزية ملريض 7813

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى شفاء للمرضى 7823
(يوحنا الدرجى  )القديس يوحنا كليماكوس  املرض و العالج و الطبيب الكنيسة و الراعى و الرعاية 7833

ماذا يقول االباء عن املرض و صناعة الطب 7842
عن املتنيح القمص بيشوى كامل- رسالة تعزية لالمراض املستعصية (6)كلمات مضيئة  7853

الراهب/كاراس احملرقى مريض عقلى حيصل عىب جائزة نوبل 7863
القس/داود ملعى ملاذا االمل 7873

االب/كونياريس. انتوىن م 7882 رعاية اهلل لنا وسط االمم149نبذات روحية هادفة ج
ماكس لوكادو اين اهلل عندما اتامل 7891

بويد. جرجيوري ا  هل يالم اهلل ؟ هل اهلل مسئول عن كل ما حيدث من امل ؟ 7902
مشري مسري مشكلة االمل 7911
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الراهب/حينس احملرقى االمل عبورا للمجد 7923
جان كلود الرشى الهوت املرض 7931

القس/لبيب ميخائيل ..مشكلة االمل  7941
احد الرهبان تساؤالت حول املرض 7953
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل قطع اليد ىف املسيحية 7961

القمص/ايسيذوروس الرباموسى 8013 مدرسة التجارب2تعزيات روحية ج
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنفرح ىف التجارب 8022

القمص/يوسف اسعد اسندىن يارب ىف جتارىب 8033
طلعت عبده حنني النظرة املسيحية للتجارب والتصرف املسيحى عند التجربة 8043
القس/يواقيم سامى امني اهلنا الغالب فوق التجارب 8053
مرقص حليم فام جيربك لكى حيسن اليك ىف اخرتك 8063

رشدى عازر اقالديوس صور من جتارب املؤمنني 8073
النزر.اروين دابليو االله الغائب أين اهلل عندما اتامل ؟ 8082

باسيليا شلينك الكنز املخفى ىف االمل 8091
القمص/باسيليوس السرياىن ال تضطرب قلوبكم 8101

القس/ابراهيم القمص عازر تاوضروس اذا جربىن اخرج كالذهب 8113
جمدى فرج امحل صليبك 8123

مينا بولس حنني شنودة سيعود بقوة اعظم 8192
مدرسة الضيقات 8203

القمص/يوحنا ابراهيم ىف الضيقات حنوك اعيننا 8213
مسري هندى بوتقة االالم والضيقات 8221

االنبا اغاثون اسقف مغاغة والعدوه- عزرا االنبا بيشوى الراهب  التجارب والضيقات 8233
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عشر حماضرات للذين ىف الضيقات 8245

القس/اثناسيوس فهمى جورج رسالة اىل نفس متضايقة لكل متضايق 8253
د/هاىن صبحى ملاذا حيدث هذا ؟ 8263

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح ظهور وعمل اهلل ىف الضيقة 8273
القمص/بطرس جيد حنا اوشك رصيدكم على النفاذ يرجى اعادة شحن الرصيد 8283

اور الرباموسى نعم لالشواك فوائد 8293
املطران/جورج خضر الفقر و الغىن ىف الكتاب املقدس و عند االباء 8402

8411 الفقر والغىن عند االباء0امللكية ىف املفهوم االبائى 
االب/كونياريس. انتوىن م 8541 احلاجة اىل الصرب136نبذات روحية هادفة 

القمص/فليمون االنبا بيشوى حاجتنا اىل الصرب 8552
ميخائيل مكسى اسكندر 10بركات الصرب على املتاعب و االحزان ج 8561
القمص/ارسانيوس عوض شحاتة صرب املسيح 8573

االنبا/ياكوبوس النسك و السجود و الدموع ىف حياة اباء الربية 8702
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االسقف العام املنيا/مكاريوس فضيلة النسك 8713
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 11 من روائع االنبا غريغوريوس ج0الزهد و احلياة النسكية جزء ال يتجزأ من احلياة الرعائية 8723

ميخائيل مكسى اسكندر (من منظور مسيحى ) (الرتك  )فضيلة التجرد  8733
راهب من دير الربموس خواطر ىف النسك الرهباىن 8743
راهب من دير الربموس 3خواطر ىف النسك الرهباىن ج 8763

فيليب يانسى 8941 شخصية استثنائية على ان اجنو بامياىن13كيف ساعدتىن - بالكاد جنوت 
القمص/يوسف اسعد 32ثالثة امور تساعد على النقاوة نبذات من عظات ج 8953

االب/كونياريس. انتوىن م 8963 نقاوة القلب70نبذات روحية هادفة ج
احد اآلباء الرهبان نقاوة القلب طريق امللكوت 8973
اسرت فهمى ويصا القلب الطاهر 8982

القمص/فليمون االنبا بيشوى مشتهى القلوب 8992
نزيه جرجس رزق ما وراء القلوب املبصرة 9002
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  حديث القلب بني حبيب وحمب 9013

القمص/لوقا االنطوىن افحص قلبك 9022
القمص/بطرس بطرس بسطوروس يا ابىن اعطىن قلبك 9033
راهب من دير الربموس لك قلىب 9043

القمص/انطونيوس الرباموسى اعطىن قلباً جديدًا - 1ج- سلسلة املسيح حياتى  9053
القمص/صرابامون عطية بقلب جديد 9063

القمص/اكسيوس االنبا بيشوى ميزان القلوب 9073
من آقوال اآلباء القديسني القمص متياس فريد- ملكوت القلب   9083

كنيسة القديس مسعان 16اعطىن قلبك كتيب رقم  9093
هنرى نووين طريق القلب 9103

هرمينا الربموسى الراهب دراسات القلب رؤية كتابية و نسكية 9113
ماذا يقول يوحنا ذهىب الفم عن الشبع 9152

القديس/مارآفرام السرياىن يوسف حبيب/  ا 0السهر الروحى  9253
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  السهر الروحى 9265
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  اليقظة الروحية 9275

هرمينا الربموسى الراهب رؤية كتابية و ابائية. حياة السهر و االستعداد  9283
النصرة على حياة حمورها الذات 9391

االنبا/بنيامني اجلهاد و النصرة 9403
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 21 من روائع االنبا غريغوريوس ج0اجلهاد القانوىن  9413

القمص/صليب سولاير احاديث ىف اجلهاد الروحى 9423
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن مقتطفات من حياة اجلهاد الروحى 9431

جوزيف بطرس ميخائيل هلم ندخل اىل االعماق مراحل اجلهاد الروحى 9442
جوزيف بطرس ميخائيل اجلهاد ىف املفهوم الروحى 9453
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القمص/فليمون االنبا بيشوى 1 فلنبدا اجلهاد  ج00اذا  9463
االرشدياكون/رمسيس جنيب 9483  جهاد القديسني4فضائل ىف حياة القديسني  ج

جون بيفري االنتصار ىف الربية 9491
باسيليا شلينك طريق االنتصار 9501

مخس خطوات حنو النمو الروحى 9631
النمو الروحى 9641

االنبا/ياكوبوس النمو الروحى و كيف يكون ؟ 9653
نبيل جبور اتباع املسيح هل هو تعجيز 9662
االب/صفرونيوس من رسائل االب صفرونيوس املئويات 9741

القديس صفرونيوس من رسائل القديس صفرونيوس- عفة الروح   9752
الراهب/سريافيم ساروفسكى اعداد االنبا آيساك- للقديس غريغوريوس الناطق باالهليات  - نقاوة الروح   9763
القمص/فليمون االنبا بيشوى رد يل هبجة طهارتى 9773

حنا احلاج كيف تتغلب على القلق 9783
فيكني فيكتور 9801 اهنار بابل1ايات و تامالت شبابية ج

جورج ميشيل اندراوس+  يعقوب جرجس جنيب  السلوك الروحى واالجتماعى 9903
االب/كونياريس. انتوىن م 9913 روشتة لعالج القلق115نبذات روحية هادفة ج

االب/مىت املسكني العمل الروحى 10003
ابراهيم عياد جرجس سلسلة طرق تبدو مستقيمة (2)العمل  10013

مجال حممد ابو زيد+ انطون يعقوب ميخائيل  10023 العمل قيمة عليا5سلسلة الفضائل ج
سووب.دايانا يسوع هو املصدر...! منه الكل  10091

بول ايستابروكس اسرار النجاح الروحى  من خالل التكريس الكامل لتبعية املسيح 10103
اماىن الربت متييز اخلداع 10113

االب/مىت املسكني ىف التدبري الروحى 10203
التدبري الروحى ىف رسائل القديس بولس الرسول 10213

الرتبية الكنسية الشعور الدائم بوجود اهلل معنا 10221
جوش ماكدويل كيف ترى نفسك كما يراك اهلل 10273

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  انطالق الروح 10355
القس/عبد املسيح عبد السيد الليل واالنطالق الروحى 10363

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  معامل الطريق الروحى 10403
القس سابقا مينا منر مينا/مينا منر مينا الطريق اىل االقداس 10413

داود يوسف داود جمموعة عظات و حماضرات دينية"9-3سباعيات سهام كلمتك حبقوق " على الطريق حنو حياة افضل ىف سباعيات  10421
القديس باسيليوس الكبري الطريق اىل الفردوس 10433

انا هو الطريق مالمح و درجات احلياة الروحية 10442
الطريق احلق للحياة 10451

يسى حنا مرشد الطريق اىل امللكوت السماوى 10463
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الراهب/كاراس احملرقى قف و انظر واسال  أين هو الطريق ؟ 10473
ماهر يونان عبد اهلل كلمات معك ىف الطريق 10483

القمص/يوسف اسعد 2انا هو الطريق ج 10493
االب/كونياريس. انتوىن م 10503 انا هو الطريق24نبذات هادفة للشباب ج

القمص/بطرس بطرس بسطوروس طوباهم الذين بال عيب ىف الطريق 10513
القمص/مكارى يونان كيف نبدأ - 1- الطريق اىل امللكوت  10523
القمص/مكارى يونان كيف نسلك - 2- الطريق اىل امللكوت  10533
القمص/مكارى يونان السلوك املسيحى حياة جديدة كأوالد اهلل - 3- الطريق اىل امللكوت  10543
القمص/مكارى يونان السلوك املسيحى حسب الروح ، بالتدقيق - 4- الطريق اىل امللكوت  10553
القمص/مكارى يونان الثبات ىف الرب - 5- الطريق اىل امللكوت  10563
القمص/مكارى يونان 10573 معوقات االنتصار0حياة االنتصار  - 6- الطريق اىل امللكوت 
القمص/مكارى يونان وسائط االنتصار - 7-الطريق اىل امللكوت  10583
القمص/مكارى يونان عالمات االنتصار - 8-الطريق اىل امللكوت  10593
القمص/مكارى يونان الشهادة والتسبيح- عالمات االنتصار  - 9- الطريق اىل امللكوت  10603
القمص/مكارى يونان نتيجة االمتحان - 10- الطريق اىل امللكوت  10613

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس معامل الطريق اىل اهلل 10623
عالمات للطريق 10631

جوزيف بطرس ميخائيل الطريق اىل قلب يسوع 10642
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل اين الطريق 10653

القمص/صرابامون عطية معه ىف الطريق 10663
ماير. ب. ف  ترمجة فينيس نيقوال- الطريق اىل اهلل   10671

القمص/القس/زكريا السرياىن الطريق اىل اهلل 10683
فاروق عبد املسيح 10693 اجلسد والذات1ارشادات على طريق العودة ج

رالف تشاليس على طريق احلياة 10702
اندرو سريكومب 10713 طريقة حلياة افضل50

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات الثبات ىف اهلل 10723
القمص/صرابامون عطية خارطة الطريق 10733

يوحنا رضا يوجد طريق 10741
الطريق الذى يؤدى اىل احلياة 10751

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الدموع ىف احلياة الروحية 10805
االب/كونياريس. انتوىن م 10813 الدموع الشافية75نبذات روحية هادفة ج

الشماس/صبحى شكرى حنا اهلل ابن الدموع بني املعرفة وعمق الفضيلة 10823
فوكيه زاهر دموع دافئة 10833
االب/باسيليوس رايت دموعك 10842

مرجان ناشد مرجان ميسح دموعنا 10853
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مجال فريد شنودة خلجان الضعفاء تفيض بدموع االقوياء 10863
هورانيوس بونر ليل الدموع حينما يتامل اوالد اهلل 10871

راهب من جبل انطونيوس وادى الدموع 10883
دير االنبا بضابا خالصة مواعظ 10901
القمص/مسعان السرياىن روحانية الشباب املسيحى 11003

وتشمان ىن االنسان نفس و روح و جسد-  مكونات االنسان 1االنسان الروحى ج 11011
وتشمان ىن 11021 الطبيعة اجلسدية2االنسان الروحى ج
وتشمان ىن 11031 النفس3االنسان الروحى ج
وتشمان ىن العاطفة-  مكونات النفس 7االنسان الروحى ج 11071
وتشمان ىن الذهن-  مكونات النفس 8االنسان الروحى ج 11081
وتشمان ىن 11101 اجزاء ىف كتاب واحد10االنسان الروحى 

رفعت ابراهيم اكتشف موهبتك الروحية 11112
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الوسائط الروحية 11123
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  االنسان الروحى 11134

ابناء الشهيد يوليوس االساس الروحى لالنسان املسيحى 11143
وفدى حكيم املراغى 11153 من انت14عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج

باقة من العظات 11241
التدريبات الروحية 11253

الراهب/كاراس احملرقى املدخل اىل احلياة الروحية 11263
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  11271 معادلة جربية ىف املسائل الروحية100

خمطوط التسكيات و الفضائل الروحية و كيفية اقتنائها و بركتها تاليف العالمة السرياىن غريغوريوس يوحناميخائيل مكسى اسكندر 11292
جون موسكوس املراعى الروحية جولة ابائية 11303
ابراهيم السايح دروس الكتاب املقدس للتاسيس الروحى 11313

القس/صموئيل حبيب حماوالت ىف سيكولوجية االميان 11322
1دور القلب ىف احلياة الروحية ج 11331
2دور القلب ىف احلياة الروحية ج 11341

عبد املسيح صليب القس القيم الروحية و املادية 11361
االنبا بيشوى/افرامي 1القيم الروحية ىف حياتنا املسيحية ج 11373

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1نصائح ابوية ىف احلياة الروحية ج  11393
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى مفاهيم ىف الفضائل الروحية 11403
نعيم عبد الشهيد خالصات مستخرجة من كتابات بعض رجال اهلل االفاضل 11481

عظات من الشرق 11491
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عظات روحية القاها قداسة البابا ىف اجتماعات الشباب 11503

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل لقطات وخربات روحية 11513
دراستان هامتان لكل انسان  اجلدية ىف احلياة الروحية ، الربح و اخلسارة من منظور مسيحىميخائيل مكسى اسكندر 11523
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ميخائيل مكسى اسكندر باقة من التعاليم الروحية اهلادفة 11533
عبده يوسف عبد املسيح موازين الروح 11542

القمص/يوسف اسعد 11553 احلياة الروحية السليمة43نبذات من عظات ج 
حبيب جرجس نظرات روحية ىف احلياة املسيحية 11562

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى 1ج- خواطر روحية  11573
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس خواطر فيلسوف ىف احلياة الروحية 11583

االب/مىت املسكني رسائل روحية 11593
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1972، 1971نشرت ىف جريدة اجلمهورية  ىف سنىت 0مقاالت روحية  11605

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  الرعاية الروحية 11612
البابا/تواضروس الثاىن لالميان... للتعليم ... ثالثيات للمعرفة ... احلياة  11623

الرسائل الروحية 11631
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل نبذات روحية هادفة 11643
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 2نبذات روحية هادفة ج 11653

االم الرئيسة تائيسيا رسائل االم الرئيسية تائيسيا ة تعاليمها الروحية 11661
رسائل القديس انبا انطونيوس مع توضيح و تلخيص املبادئ الروحية اهلامة على الرسائل السبع االوىلاالب/مىت املسكني 11672

انطون يعقوب ميخائيل هنر املعرفة هنريات متشابكة 11682
االنبا/ثاوفيلس حكم و ارشادات روحية البناء الكنيسة القبطية 11703

للصاد هو سندر سنغ 2 ،1احلياة الروحية و العامل الروحى ج 11711
القس/بطرس عبد امللك منرب الكلية جمموعة مواعظ 11721

صليب يوسف يىن عظات 11731
مدحت مغاريوس 11743 مسرية الدراسة1سلسلة اهتمام االنسان بابديته  ج- من عظات قداسة البابا شنودة الثالث 
العظات الذهبية للقديس العظيم يوحنا ذهىب الفم املستعملة بكنائس الكرازة املرقسية ىف احاد السنة التوتيةيوحنا ذهىب الفم 11753

القس/صموئيل صالح بولس عظات متنوعة من مائة عام 11763
يوحنا ذهىب الفم عظات عن القديس بولس الرسول 11773
اثناسيوس بولس 2جمموعة خطب ومواعظ ومقاالت     ج 11782

هاىن جنيب 2طريق املعرفة مقاالت وعظات ذهبية لذهىب الفم لقداسة البابا شنودة الثالث ج 11793
ميخائيل مكسى اسكندر 1عظات ىف كلمات ج 11802
ميخائيل مكسى اسكندر 2عظات ىف كلمات ج 11813
ميخائيل مكسى اسكندر 3عظات ىف كلمات ج 11822
ميخائيل مكسى اسكندر 4عظات ىف كلمات ج 11832
ميخائيل مكسى اسكندر 5عظات ىف كلمات ج 11842
ميخائيل مكسى اسكندر 6عظات ىف كلمات ج 11853

2ج- 2002سلسلة التأمالت اليومية لعام  11871
2ج - 2000سلسلة التأمالت اليومية  11881

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  11903  لطف اهلل2تامالت روحية ج
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117شنودة الثالث بابا االسكندرية  11925  خمافة اهلل4تامالت روحية  ج
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  11934 عناية اهلل5تامالت روحية  ج

القمص/ابراهيم لوقا 1تامالت روحية ج 11942
ميخائيل مكسى اسكندر تامالت روحية يومية لكل انسان الغذاء الروحى اليومى 11953

فاضل حنا ىف هذه افتكروا تامالت روحية 11961
عبده يوسف عبد املسيح اضداد الروح 11973

القمص/مسعان السرياىن مبادئ ىف احلياة الروحية للقديس برصنوفيوس 11983
جمدى عزيز السبكى 1بستان التامالت ج 11993

خبور االربعة و عشرون شيخا 12003
ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء اهلنا يعتىن بنا سلسلة صوت الروح 12012

االب/كونياريس. انتوىن م 12023 احلياة وديعة169نبذات روحية هادفة ج
البابا/تواضروس الثاىن ( 20 - 1 ) 1درس من عظة ج 12053
البابا/تواضروس الثاىن (40-21) 2درس من عظة ج 12063
البابا/تواضروس الثاىن (60-41) 3درس من عظة ج 12073

القس/بوال صليب مبادىء مفيدة ىف احلياة الروحية 12132
هارى بوساليس احلياة الروحية االرثوذكسية حبسب القديس سلوان االثوسى 12141

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 1ج- بستان الروح   12154
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 2ج- بستان الروح    12164
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 3ج- بستان الروح   12174
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 12182 معًا2+1ج - بستان الروح 

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل اجلمال الروحى و اجلمال اجلسدى 12362
القمص/فليمون االنبا بيشوى ما امجلك 12372
القمص/فليمون االنبا بيشوى ما اروعك 12382

راهب من دير االنبا انطونيوس .ما امجلك 12392
القمص/رافائيل نصر منقريوس جسدى ما اروعك 12403

البابا/تواضروس الثاىن منهج احلب ىف احلياة الروحية 12502
النهضة حلم و احتياج و حقيقة 12651

ريتشارد هيس اخريا صرت بارا رسالة السماء املفتوحة اىل جسد املسيح 12671
كريس اوياكيلومى اختربجمد العلى ىف كل مراحل حياتك-ابواب مملكة العلى  12681

مسري سواىن 1خالصات وخربات ىف احلياة املوسوعة الروحية واالدبية والسلوكية ج 12691
مسري سواىن 2خالصات وخربات ىف احلياة املوسوعة الروحية واالدبية والسلوكية ج 12703
هاىن رزق رسالة علم السلوك املسيحى 12711

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى احلواس الروحية 12745
االنبا/بيشوى احلواس اخلمسة 12752

عبده يوسف احلواس املدربة 12763
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مسري هندى تامالت كتابية ىف احلواس االنسانية 12773
امري نصر االب الروحى 12953

دار جملة مرقس اصول االبوة الروحية عند اباء الربية 12962
ايريس حبيب املصرى اولئك ابائى 12973

امري نصر (2)عند اقدام اىب  12981
امري نصر يكفيىن يارىب ان انظر اىل وجهك 12993

شراىب اسكندروس شراىب اباىل القوى الروحية 13051
االب/كونياريس. انتوىن م 13063 روح القوة88نبذات روحية هادفة ج

شوقى توفيق جيددون قوة 13073
القس/يواقيم سامى امني مصادر قوتنا ىف رحلة غربتنا 13083
يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- ستعود بقوة اعظم   13093

القمص/فليمون االنبا بيشوى 13143   ملاذا تضطهدىن5حوار مع اهلل ج 
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 7 من روائع االنبا غريغوريوس ج0احلق  13153

احلق بني املعمدان و بلعام 13163
القس/باخوم عطية كيف نواجه احلقائق 13173

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنتبع احلق 13183
االب/كونياريس. انتوىن م 13193 الكنز احلقيقى45نبذات هادفة للشباب ج

االنبا/تيموثاوس حديقة احلقيقة 13213
توم مارشال باحلقيقة احرار 13223

الراهب/سارافيم الربموسى انا الكرمة احلقيقة 13233
القس/اسكندر حداد سلسلة مواعظ- يسوع الكرمة احلقيقية   13241

االسقف العام املنيا/مكاريوس تقديس احلاضر 13403
القمص/يوسف اسعد 38القديسون  نبذات ج 13413
مارك تابرنو اتبعوا القداسة 13421

هنرى ايرنسايد القداسة الومهية و احلقيقية 13431
مارك ناجى قدسىن يا اهلل 13441
جمدى فرج كونوا قديسني كيف نعد قلوبنا لسكىن اهلل ؟ 13453
امري نصر القديسون ىف حياتنا الكنسية 13462

القس/سدراك ابراهيم مع القديسني على طريق القداسة 13471
محدى صادق كونوا قديسني 13483
القمص/صليب حكيم 13493 بني املتبتلني1القداسة ىف املسيحية ج

القمص/ابراهيم االنبا بيشوى طريق القداسة 13521
االب/  برنادوت 0 ف 0م  درب القداسة 13531

توماس كوك القداسة ىف العهد اجلديد 13542
القديس ثيوفان الناسك 1ج-  ثيوفان الناسك  - احملاربات الروحية  13803
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القديس ثيوفان الناسك 2ج- ثيوفان الناسك - احملاربات الروحية  13813
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 3ج- ثيوفان الناسك   - احملاربات الروحية  13823

القديس ثيوفان الناسك 4ج- ثيوفان - احملاربات الروحية  13833
يوحنا بنيان احلرب املقدسة 13851

االب/كونياريس. انتوىن م 13863 احلرب الروحية41نبذات هادفة للشباب ج
دين شريمان احلرب الروحية  االنتصار ىف صراعاتنا مع العامل غري املرئى 13873

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2-احلروب الروحية  13895
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل احملاربات الروحية 13901

القمص/بيشوى وديع الفتور الروحى أسبابه وعالجه-7سلسلة انا مسيحى ج 14053
القمص/بنيامني فاخورى 0الفتور الروحى  14063

رونالد انروث اخلروج من املازق والشفاء من االفساد الروحى 14071
مارشا كروكيت كيف جتد اهلل ىف اجلفاء الروحى 14081

القمص/القس/تادرس عطية اهلل عالجه- اسبابه - مظاهره - الفتور الروحى انواعه  14093
القمص/صرابامون عطية ال للفتور ومقاالت اخرى 14103

القمص/فليمون االنبا بيشوى 1افات احلياة الروحية ج 14273
القمص/فليمون االنبا بيشوى 2افات احلياة الروحية  ج 14283
القمص/فليمون االنبا بيشوى 3افات احلياة الروحية  ج 14293
القمص/فليمون االنبا بيشوى 4افات احلياة الروحية ج 14303
القمص/فليمون االنبا بيشوى 5افات احلياة الروحية ج 14313
القمص/فليمون االنبا بيشوى 6افات احلياة الروحية ج 14323
القمص/فليمون االنبا بيشوى 7افات احلياة الروحية ج 14333
القمص/فليمون االنبا بيشوى 8افات احلياة الروحية ج 14343

اجيث فرناندو احلياة الروحية ىف عامل مادى 14361
جمدى فرج العجز الروحى 14373

الراهب/كاراس احملرقى لصوص احلياة الروحية االربعة 14382
القمص/صرابامون عطية خمادعات 14403

نسينا اخلوف 14481
احد اآلباء الرهبان .اخلوف  14493

االنبا/يوسف كيف تتغلب على اخلوف 14503
فقال هلم املالك ال ختافوا 14511

القمص/اكسيوس االنبا بيشوى 1 لست وحدك  ج00ال ختف  14521
لست وحدك اجلزء الثالث…الختف 14542

القس/بيشوى فؤاد واصف 14553 بل خافوا00ال ختافوا 
تشارلس اسوندول ال ختف بل تقدم اىل االمام 14561

القديس صفرونيوس اخلوف انواعه وعالجه ىف احلياة الروحية االرثوذكسية 14573
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صمويل حبيب اخلــوف 14583
القمص/انطونيوس كمال حليم اعرب جسر اخلوف 14593

القس/اجنيلوس جرجس شنودة اخلوف- احلياة ىف عامل مضطرب  14603
الختف موقف االنسان املسيحى وقت االضطهاد 14613

القديس/مار فيلوكسينوس ترمجة جاكلني مسري كوسىت- خمافة الرب عند القديس فيلوكسينوس  14623
القمص/فليمون االنبا بيشوى يا حبيىب ال ختف 14632
القمص/فليمون االنبا بيشوى مالك خائفا 14643

امحد فؤاد االهواىن اخلوف سلسلة اقرا 14651
ال ختف 14663

القمص/ هدرا اسحق  ..ال ختف الىن معك  14671
راهب من جبل انطونيوس اهزم اخلوف 14683
القمص/بطرس بطرس بسطوروس مسر خوفك ىف حلمى 14693

القمص/يوحنا ابراهيم خمافة الرب ينبوع حياة 14702
االب/مىت املسكني 00خمافة اهلل  14713
جمدى اسحق خماوفك حتت قدميك 14723
جويس ماير اهزم خوفك طاعة اهلل بالرغم من املخاوف 14731
روجر باكر اهللع كيف ميكن التحرر من اسوار اهللع ؟ 14742

الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون باخلوف 14753
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالوحدة 14763
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون باخلجل 14773

تيموثى كلر ترمجة رمزى عباد- الطريق اىل الفرح احلقيقى - حرية نسيان الذات  14782
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالنقص 14793

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 14803 االنانية وحب الذات0انا وانا وانا 
الراهب/كاراس احملرقى الذات 14813

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الذات االنا 14825
االب/جوزيف شريفرز بذل الذات 14833
القس/بطرس االنبا بوال االنسان بني الذاتية واحلب 14843

االنبا/ابرام الذات اساس سقوط االنسان 14853
ماير. ب. ف  حياة الذات 14863

سوندارى (اخلطايا السبع الكبار )االصالح الذاتى  14871
القس/اجنيلوس جرجس شنودة 1فلسفة احلياه مع الذات اجلسد النفس الروح ج 14883

(االنا  )الذات  14891
القس/اجنيلوس جرجس شنودة 14903 الذات و امراضها3فلسفة احلياة مع الذات ج
القمص/انطونيوس كمال حليم كن نفسك التعبري االفضل عن الذات 14913

عمرو شريف انا تتحدث عن نفسها 14922
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االب/جوزيف شريفرز حبيىب ىل وانا له 14933
د/اوسم وصفى تطوير الذات 14942
وجدى فكرى كن نفسك انت 14953

راهب من جبل انطونيوس القلب املغرد 14973
رشاد فكرى تامالت ىف عبور كل من هنر االردن  و البحر االمحر 15021

ج ب فيليبس ما اصغر اهلك 15032
القس اجنيلوس+ ماهر فايز  اوراق للتنوير 15041
اندرومورى اثبتوا ىف املسيح 15051

يوحنا بولس الثاىن ارشاد رسوىل نشر بعد جممع االساقفة اىل املطارنة و الكهنة و املؤمنني بشان املصاحلةيوحنا بولس الثاىن البابا 15061
روث باكسون احلياة على الطبقة العليا 15071

خليل رامز سركيس ارضنا اجلديدة 15081
ل هارولد دى وولف الرسالة اخلالدة ىف الكتاب املقدس 15091

االب/كونياريس. انتوىن م 15103 ال للفشل13نبذات هادفة للشباب ج 
جمدى اسحق حترر من قيود الفشل 15114

القمص/مينا جاد جرجس 15122 مرضان خطريان الفشل واخلجل4املوسوعة االوىل ج
القمص/بولس باسيلى نعم لألمل  الللفشل- استطيع كل شىء ىف املسيح   15133

االب/كونياريس. انتوىن م 15143 استطيع كل شىء ىف املسيح158نبذات روحية هادفة ج
مسري نصيف قسطندى هل تشعر باالحباط والياس ال ختف الىن معك 15243

االنبا/يوسف كيف تتغلب على الياس واالحباط 15253
القمص/فليمون االنبا بيشوى مالك يائسا 15262

جمدى اسحق (اهلى ميسك الكون بيديه  )كيف هتزم الياس  15283
فاروق عبد املسيح عاش ؟-غرفة ان 15293

فرانسيس تشان عندما حتيا ىف هنر حمبة اهلل. حب اله ال يعرف الياس  15302
القمص/صرابامون عطية ال للياس 15312
جيمس دوبسون موقف اهلل من امور عثرة الفهم 15321

القس/اجنيلوس جرجس شنودة القلق- احلياة ىف عامل مضطرب  15403
اليس تشاين وعد ىف الكتاب املقدس للذين ينتاهبم القلق365 15411

راهب من جبل انطونيوس اقهر القلق 1542
الراهب/كاراس احملرقى عصر القلق 15433

مسري نصيف قسطندى ملاذا القلق ال ختف الىن معك 15443
د/اوسم وصفى القلق و انواعه 15452

ميخائيل مكسى اسكندر 25الكذب جيلب التعب للقلب ويغضب الرب والشعب ج 15552
القس/متياس وديع بشارة خطية الكذب لكى اكون صادقا- 1كيف انتصر على  15562

القمص/يوسف اسعد 15583 ال تقبل خبزا كاذبا41نبذات من عظات ج
اليس ميللر التحرر من الكذب 15591
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القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 24 من روائع االنبا غريغوريوس ج0الغضب املقدس و الغضب غري املقدس  15753
شوقى توفيق سلسلة اكتب اليكم ايها االحداث - 3- الغضب  15763

القديس/يوحنا كاسيان ترمجة الراهب باسيليوس السرياىن- ىف روح الغضب   15773
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 00ضبط النفس ال الغضب  15783

ميخائيل مكسى اسكندر كيف تتخلص من الغضب وتعب االعصاب 15793
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الغضب 15804

االنبا/يوسف كيف تتعامل مع الغضب 15812
نيفني عادل اغضبوا وال 15823
اماىن الربت يوميات غاضب من اهلل 15833

د/اوسم وصفى قوة الغضب 15842
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالغضب 15853
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالغرية 15863

كني كامبل هذه املشاعر السيئة 15871
!هل املسيحية تدعو للعنف و لتغييب العقل ؟ ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 15903
كارولني يورد الشفاء من الصدمات عندما يشتد العنف وتتواىل الصدمات 15913

القديس/كربيانوس 2الغرية و احلسد سلسلة من كتابات االباء ج 16103
االب/كونياريس. انتوىن م 16113 احلسد والغرية92نبذات روحية هادفة ج

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنحذر احلسد 16253
جوزيف بطرس ميخائيل احلسد و النحس من منظور مسيحى 16403

القمص/لوقا سيداروس 0املوت و احلياة ىف يد اللسان  16551
القمص/فليمون االنبا بيشوى آه  من اللسان0اه  16563

نبيل بشارة مرقص الحظ لسانك والتعليم 16573
القمص/القس/تادرس عطية اهلل املوت و احلياة ىف يد اللسان 16583

االنبا/هدرا خطورة اللسان 16592
تشارلس كابس اللسان قوة فعالة 16602
اثناسيوس بولس لساىن وقلمى 16611

القس/بيشوى فؤاد واصف املوت واحلياة ىف يد اللسان 16621
القمص/لوقا سيداروس حياتنا ىف املسيح 16651

د/نصحى عبد الشهيد .حياتنا ىف املسيح 16662
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن الغرية املقدسة 16703

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2-الغرية املقدسة  16715
عبده يوسف عبد املسيح الغــــرية 16723

القس/بيشوى فؤاد واصف غرية بيتك اكلتىن 16733
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حمبة املديح والكرامة 16904

القديس/يوحنا كاسيان ترمجة الراهب باسيليوس السرياىن- ىف روح اجملد الباطل 11مؤسسات نظام الشركة ج 16913
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117شنودة الثالث بابا االسكندرية  4- ادانة االخرين  17055
مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح 17071 سلسلة الفضائل من العظات الذهبية ملثلث الرمحات كوكب برية سيناء االنبا مكارى2االدانة والتذمر ج
مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح 17082 سلسلة الفضائل من العظات الذهبية ملثلث الرمحات كوكب برية سيناء االنبا مكارى5االدانة والتذمر ج

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس 17093 احلسد و االدانة0مرضان خطريان وعالجهما 
راهب من دير الربموس ال تدن 17103

االب/كونياريس. انتوىن م 17113 ال تدينوا87نبذات روحية هادفة ج
القمص/يوسف اسعد 17121 االدانة49نبذات من عظات ج

ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء ( 5سلسلة صوت الروح ج )االدانة و التذمر  17131
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 17353 اسبابه ونتائجه0الشر 

الراهب/كاراس احملرقى مشكلة الشر 17363
القس/عزت شاكر من املسئول عن الشر واالمل 17371
مسري هندى ثنائية اخلري والشر ىف فكر اآلباء 17383

الراهب/كاراس احملرقى اغضان الشر 17393
جمدى اسحق نبذة- خطوات ىف استخدام احلزن         17553

القمص/القس/ديسقورس احملرقى  17563 دع احلزن و متسك باالله3قصة اىل قلبك ج
عادل البطوسى ال حتزنوا 17573
جرجس دولف احلزاىن عزيهم 17583

االب/كونياريس. انتوىن م تعزيات املسيح للحزاىن 17593
القديس/يوحنا كاسيان ترمجة اجتماع الشباب اجلامعى-  ىف روح الكربياء 12مؤسسات نظام الشركة ج 17803

نللى كمال غبور 17871 اهلل الواحد املثلث االقانيم1اهلل و صفاته ج0اجمللد االول 0موسوعة كلمة اهلل 
نللى كمال غبور 2اهلل و صفاته ج0اجمللد االول 0موسوعة كلمة اهلل  17891
نللى كمال غبور 17901 اهلل ىف حياتنا3اهلل و صفاته ج0اجمللد االول 0موسوعة كلمة اهلل 

القديس/يوحنا كاسيان ترمجة الراهب باسيليوس السرياىن-  ىف روح االكتئاب  9مؤسسات نظام الشركة ج 18003
مسري نصيف قسطندى عش سعيدا ال تكتئب 18013

جايوس ديفيز الضغوط مفاتيح االنتصار على االكتئاب 18022
د/اوسم وصفى !هناك خمرج ... االكتئاب  18032

االب/كونياريس. انتوىن م 18043 كيف تقهر الوحدة147نبذات روحية هادفة ج
نللى كمال غبور 1موسوعة كلمة اهلل املوسوعة املوضوعية للكتاب املقدس اجمللد السابع الفضائل ج 18171

الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالشك 18193
القمص/يوسف اسعد 18203 عثرة الشك35نبذات من عظات ج

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى الشك 18213
نللى كمال غبور 1موسوعة كلمة اهلل املوسوعة املوضوعية للكتاب املقدس اجمللد الثامن الرذائل ج 18221
نللى كمال غبور 2موسوعة كلمة اهلل املوسوعة املوضوعية للكتاب املقدس اجمللد الثامن الرذائل ج 18231
نللى كمال غبور 3موسوعة كلمة اهلل املوسوعة املوضوعية للكتاب املقدس اجمللد الثامن الرذائل ج 18241
نللى كمال غبور 4موسوعة كلمة اهلل املوسوعة املوضوعية للكتاب املقدس اجمللد الثامن الرذائل ج 18251
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القديس/يوحنا كاسيان ترمجة الراهب باسيليوس السرياىن-  ىف روح الطمع 7مؤسسات نظام الشركة ج 18403
ميخائيل مكسى اسكندر الطموح والطمع 18413

القديس/يوحنا كاسيان ترمجة الراهب باسيليوس السرياىن-  ىف روح الضجر وامللل 10مؤسسات نظام الشركة ج 18423
االسقف العام املنيا/مكاريوس امللل احلرب الباردة 18433

نللى كمال غبور كلمة اهلل  احلكمة 18503
نللى كمال غبور كلمة اهلل  الرمحة 18513
نللى كمال غبور كلمة اهلل  الوعود االهلية 18523
نللى كمال غبور كلمة اهلل  سر التجسد االهلى و غايته 18533
نللى كمال غبور كلمة اهلل  االميان 18543
نللى كمال غبور كلمة اهلل  احملبة 18553
نللى كمال غبور كلمة اهلل  الصوم 18563
نللى كمال غبور كلمة اهلل  اللسان 18575
نللى كمال غبور كلمة اهلل  الذات و الكربياء 18583
نللى كمال غبور كلمة اهلل  شهوات العامل 18593
نللى كمال غبور كلمة اهلل  الزواج 18603
نللى كمال غبور كلمة اهلل  احداث هناية االيام و اجملىء الثاىن و الدينونة العامة 18613
نللى كمال غبور كلمة اهلل  احلياة االبدية 18625

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى النـــكد 18653
راغب عبد النور معا ىف الفراغ و املصيف 18853
القمص/ميخائيل جرجس الفراغ وحياة االمتالء 18863

القمص/اثناسيوس القمص منقريوس الشباب ووقت الفراغ 18872
القس/يواقيم سامى امني الوشاية 19003

كاترين كالركروجيري ال مكان لال ساءة 19201
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنحذر االساءة لالخرين 19213

ميخائيل مكسى اسكندر االختالط من منظور مسيحى- 2-العناد - 1موضوعان هامان لكل انسان  19353
القمص/القس/يوحنا باقى كفاك عندا 19362

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى الفهلوة 19563
القديس/يوحنا كاسيان ترمجة نورا العجمى-  ىف روح النهم 5مؤسسات نظام الشركة ج 19653

االسقف العام املنيا/مكاريوس االكل احتياج بيولوجى ام عمل مقدس 19663
د/اوسم وصفى عدو أم صديق: االكل  19673

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل سالسل اخلطية 19803
ايدى دورتى ترمجة عزت زكى- للخطاة فقط      19813

الراهب/كاراس احملرقى شوكة اخلطية 19823
جوزيف بطرس ميخائيل اخلطية تتحدث عن نفسها 19832

فلويد ماكلونج كيف تنتصر على اخلطية ؟ 19841
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اليشع حبيب للخطيئة جزاءان 19853
يوحنا ذهىب الفم علمتنا اخلاطئة 19863

وديع ميخائيل اىل اين خبطاياك الصغرية 19872
الراهب/حينس احملرقى يا نفسى ملاذا 19883
القس/سامى حنني هل يهلك املؤمن ؟ كنوز ىف أوعية فسدت 19892

الشباب وحروب الشيطان 20003
وارين ويرزىب اسرتاتيجية العدو عندما يذهب الشيطان اىل الكنيسة 20011

القمص/فليمون االنبا بيشوى ضربات شيطانية 20023
القمص/باسيليوس السرياىن 20033 الذات0 الشيطان 0العامل - اعداء االنسان الثالثة 

20043 اعرتافات شيطان1كلمات مضيئة ج
القديس/اوغريس تعاليم مار اوغريس عن افكار و حيل الشياطني 20053

هاىن كمال 1كلمات مضيئة لقداسة البابا شنودة ج 20061
هاىن كمال 2كلمات مضيئة لقداسة البابا شنودة الثالث ج 20071

القديس/اكليمندس السكندرى ترمجة القس موسى وهبة مينا- اهلل واملال   20293
ماهر عريان خطورة املال 20302

ماهر يونان عبد اهلل املال 20312
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل هل حقاً اللى معاه قرش يساوى قرش ؟ 20323

فريد زكى الشيطان  اساليبهم وكيفية النصرة عليهم- اجلسد - حتديات و انتصارات   العامل  20331
ديريك برنس الربكات و اللعنات 20491

مسري عياد طوس اخلمر بني الشريعة وعهد النعمة 20503
ادوارد امني غاىل موقف املسيحية من اخلمر 20513

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب اخلمر - 2احذر هذه  20523
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل !!!00فلنحذر قليل من اخلمر  20533

صادق الياس حترمي اخلمر ىف الديانة املسيحية 20541
جورجى بسطا جورجى القول املأثور ىف تأثري اخلمور 20551

القمص/بولس باسيلى قليل من اخلمر 20562
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 20من روائع االنبا غريغوريوس ج0اخلمر احلالل و اخلمر احلرام   20583

السيدة/ كرستني تنلغ 20591 رينا تادرس0عربه -  قصص من التوراة عن اجلهاد العظيم ضد املسكرات   0انه مكتوب 
القس/باخوم عطية (اخلمر  )العادات السيئة وكيفية التخلص منها انت تشرهبا وهى هتزا بك  20601

داود يوسف داود اسئلة صرحية واجابات مرحية 20611
ميخائيل مكسى اسكندر خدعوك فقالوا: رسالة خاصة للمعاصر ىف مصر واملهجر  20831
ميخائيل مكسى اسكندر !..هل تدخني السيجارة خطية ؟ 20841

كرس.دانيال ه التدخني ىف نظر طبيب 20851
صربى غاىل ال للتدخني 20863

وديع ميخائيل املؤمن و التدخني 20871
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القس/باخوم عطية انت تشعلها وهى حترقك 20882
يسى منصور التدخني انتشارة مضارة حترمية عالجة 20891

التدخني اخلطر املدمر 20901
ا.ب الرقص حالل ام حرام ؟ 23101

جوهر عزمى (ازمة اجتماعية ومشكلة روحية)االشاعات  23201
1- حنو جمتمع افضل 0الشائعات  23213

فيليب يانسى اشاعات من عامل اخر 23222
سامى غربيال 23403 اجتماعى0 علمى 0اخلمر واملخدرات واالدمان من منظور مسيحى 
فيكتور فيلبس ميناء الذين ىف العاصف (1)رؤية مسيحية علمية  23413

مركز احلياة االفضل مدخل اىل مكافحة االدمان 23421
حلمى القمص يعقوب 23433 االدمان اسبابه و اثاره1ج! الدرهم املفقود من جيده ؟- 9اقرا و افهم اميان كنيستنا 
حلمى القمص يعقوب 23452 الوقاية والعالج0 االدمان 2 من جيده ؟ ج0الدرهم املفقود -9اقرا و افهم اميان كنيستنا 

فيكتور فيلبس 23472 االدمان1بئر اهلاوية ج
ماجد عزت املسيحية واالدمان 23481

د/اوسم وصفى احتاج اىل املساعدة 23493
االنبا/يوسف كيف تتغلب على االدمان 23503

القمص/ميخائيل جرجس الشباب واحلرية 23653
سليمان نسيم الشباب ومفهوم احلرية من وجهة نظر مسيحية 23663
شوقى توفيق سلسلة اكتب اليكم ايها االحداث - 1-احلرية  23673

الراهب/كاراس احملرقى حريىت كيف اقتنيها ؟ 23683
حسني فوزى النجار 23693 جلون ستورات مل0عن احلرية 
جون ستيورات ميل ترمجة طه السباعى/ احلرية   23703

(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير 0احلرية  23711
حسام كامل تامالت ىف احلرية و العبودية ىف رسائل بولس الرسول 23721

القس/عبد املسيح عبد السيد احلرية الىت الهتزم 23733
مجال حممد ابو زيد+ انطون يعقوب ميخائيل  23743 احلرية7سلسلة الفضائل ج

جون ستيورات ميل ترمجة عبد الكرمي امحد/ احلرية  23751
االب/كونياريس. انتوىن م 23762 احلرية احلقيقية180نبذات روحية هادفة ج

االسقف العام املنيا/مكاريوس مفتدين الوقت 24053
شوقى توفيق سلسلة اكتب اليكم ايها االحداث- 5-الوقت 24063

ثروت ثابت وهبه 24071 مفتدين الوقت الن االيام شريرة0الوقت 
جنيب عازر بسطورس 2+1ج- الوقت املقبول  24083

ساىل ماكلونج اين اجد الوقت ؟ 24093
اماىن الربت ال مل يتاخر الوقت 24103

القمص/القس/تادرس عطية اهلل حياتك= وقتك  24113
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القس/عبد املسيح لبيب مرقص الثياب و الزينة ىف ضوء الكتاب املقدس 24301
ميخائيل مكسى اسكندر الزينة من مفهوم مسيحى 24313

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى اللياقة و احلشمة 24323
ماهر عريان خطورة الرياء 24503

القمص/القس/تادرس عطية اهلل (الرياء  )داء كل عصر  24513
وفدى حكيم املراغى 24683 الضمري7عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة  ج

فرميان.أ.جويل تعايش مع ضمريك دون ان تصل اىل اجلنون 24692
ماهر عريان خطورة اخلصام 24852

وفدى حكيم املراغى 25041 النفس املرحية17عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
القس/يواقيم سامى امني اخليانة للنفس اهانة و بالوصية استهانة 25053

القس/مرقوريوس نبيل 3اخليانة العظمى كلمات الروح ج 25063
االب/كونياريس. انتوىن م 25263 توبة لص19نبذات هادفة للشباب ج

وائل رزق اهلل عريان قم االن لتتوب و حتيا 25273
فيليب كامل 3 :27انا مطمئن مز  25453
فيليب كامل 25 : 3وسط النار دا  25463
فيليب كامل 117 : 119اسندىن  مز  25474
فيليب كامل 16 : 5للذليل رجاء  اي  25483
فيليب كامل 26 : 89اىب انت  مز 25493
فيليب كامل 5 : 2اغنياء  يع  25505
فيليب كامل 9: 10صم 1قلبا اخر  25514
فيليب كامل (1:2مال  )احببتكم  25523
فيليب كامل خليقة جديدة 25533
فيليب كامل 15 : 89بنور وجهك يسلكون  مز  25543
فيليب كامل 21 : 5جدد ايامنا   مراثى  25553
فيليب كامل مكتئبني لكن 25563
فيليب كامل 6 : 6ال نعود نستعبد  رو  25573
فيليب كامل 5 : 21احب سيدى   خر  25583
فيليب كامل 15 : 2 كو 2رائحة املسيح  25593
فيليب كامل من اجل يسوع 25603
فيليب كامل يسوع وحده 25613
فيليب كامل 18 : 13 مت 1مع حبيىب ىف الشوارع ج 25623
فيليب كامل مع حبيىب على العتبة 25633
فيليب كامل تلذذوا 25643
فيليب كامل اقرتبت االيام 25653
فيليب كامل قليال قليال 25663
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فيليب كامل امور غريبة 25673
فيليب كامل من سوق اخلبازين 25683
فيليب كامل دم يسوع 25693
فيليب كامل 25703 ال جنهل افكاره1العدو مت خرابه ج
فيليب كامل ال نعم 25733

ابراهيم عياد جرجس سلسلة طرق تبدو مستقيمة (3)احلرص  26173
االسقف العام/يوانس ان نداوم على االجيابيات مهما كانت السلبيات 26303

القمص/بيشوى وديع السلوك املسيحى و العادات االجيابية 26313
سليمان نسيم املسيحية والسلوك االجياىب 26323

القديس/غريغوريوس النيصى تعريب القمص اشعياء ميخائيل- السلوك املسيحى   26332
بني االجيابية والسلبية 26343

القمص/بيشوى وديع 26353 العادات االجيابية وكيف نكتسبها27سلسلة انا مسيحى ج
د/سليمان نسيم املسيحية واجيابية السلوك 26361

عشرة مبادئ مسيحية 26372
االب/مىت املسكني غاية احلياة املسيحية 26383

فاروق عبد املسيح 1لغز احلياة املسيحية ؟ 26393
هايكوب* ل * هـ دروس اولية ىف احلياة املسيحية 26401

ادوارد وليم مور القالئد الدرية ىف احلياة املسيحية 26411
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس احلياة املسيحية للقديس اوغسطينوس 26423

القديس سريافيم غاية احلياة املسيحية للقديس سريافيم 26433
القس/يوحنا حنني 1مقومات احلياة املسيحية  ج 26443

االب/مىت املسكني اسس احلياة املسيحية 26462
جويس ماير كن اجيابيا 26471

انور يسى منصور غرائب احلياة املسيحية موسوعة ىف كتاب واحد 26481
القس/صموئيل حبيب السلوك املسيحى وحتديات العصر 26492

ثروت ثابت وهبه االجيابية وفن ادارة االزمات رؤية كتابية 26502
واتشمن ين+ وتنس ىل  عناصر اساسية للحياة املسيحية 26511

واتشمان ىن احلياة املسيحية الصحيحة- ال انا بل املسيح  26521
ميخائيل مكسى اسكندر حياة الربكة 26603

القمص/يوسف اسعد الربكة 26613
القس/اجنيلوس ثابت  حياة الربكة ىف مفهوم كتايب كنسي 26622

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  اهلدوء 26755
صمويل حبيب اخلرافة 26922

شريف رمزى 1طرق تبدو مستقيمة اخلرافات ج 26931
القمص/فليمون االنبا بيشوى العني االهلية 27003
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القمص/فليمون االنبا بيشوى العني البصرية 27012
القس/بيشوى فؤاد واصف سراج اجلسد هو العني 27023

اخلورى/اسطفان+اخلورى//فرنسيس حملة العني وملحة الشماليني 27031
االب/كونياريس. انتوىن م 27043  انفتاح البصرية47نبذات هادفة للشباب ج

منري معوض البصرية اهم من ادعاء البصر رسالة اىل صاحب كتيب كنت ارثوذكسيا واالن ابصر 27051
يسى حنا العني البسيطة 27063

القس/يواقيم سامى امني عيون ذو قيمة ون ذميمة 27073
فلويد ماكلونج رؤية املدينة بعيىن اهلل 27082
القديس/اوغسطينوس مدينة اهلل للقديس اوغسطينس اجمللد االول 27091
القديس/اوغسطينوس مدينة اهلل للقديس اوغسطينس اجمللد الثاىن 27101
القديس/اوغسطينوس مدينة اهلل للقديس اوغسطينس اجمللد الثالث 27111

معامالت املسيح مع اخلطاة ىف الكتاب املقدس9كلمات مضيئة ج 27253
االب/كونياريس. انتوىن م 27264 فرح اهلل برجوع اخلطاة64نبذات روحية هادفة ج

القمص/فليمون االنبا بيشوى اخطات اخطات اخطات ؟      27273
االرشدياكون/رمسيس جنيب 1معامالت املسيح مع اخلطاة ج 27283
االرشدياكون/رمسيس جنيب 2معامالت املسيح مع اخلطاة  ج 27293

النتوىن بلوم الرحلة من موت اخلطية اىل قيمة احلياة 27303
االسقف العام املنيا/مكاريوس نظرة اهلل اىل اخلاطئ رسالة رجاء اىل كل خاطئ يائس 27313

ليشع حبيب يوسف معامالت اهلل مع االشرار 27323
القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف اتعامل معك ؟ 27333
عماد حنا منقريوس ملسات الفنان احملب 27342

االسقف العام املنيا/مكاريوس مقالتان ىف ترفقوا باخلطاة واحشاء الرافة 27353
االسقف العام املنيا/مكاريوس مقالتان ىف السقوط املتكرر واالشياء الصغرية 27363

شوقى توفيق 000اجلمال و النجاح و  27503
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل النجاح والثمر 27513

فاروق عبد املسيح اخلطوات اخلمسة لصناعة النجاح 27523
جوزيف بطرس ميخائيل مقومات النجاح 27532

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس استقبال العام الدراسى اجلديد و الطريق اىل النجاح 27543
سؤاالن هامان لكل انسان كيف تنجح ىف حياتك على ضوء الكتاب املقدس واقوال وخربات االباء ما هو مفهومميخائيل مكسى اسكندر 27551

اماىن الربت اهلل يسدد احتياجى للنجاح 27563
اماىن الربت يبارك عمل يديك 27573

كناور. بيرت ف  كيف تفسد حياتك قواعد ترشدك اىل اجتناب اوهامك 27581
فرميان.أ.جويل العدالة بني مفهوميها االهلى والبشرى 27671

وهبة عبد السيد 2العدالة الهلية ىف النظم البشرية و االخالق العملية ج 27681
العدالة 27693
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117شنودة الثالث بابا االسكندرية  27701 رؤية مسيحية0العدالة االجتماعية 
موريس تاوضروس مفهوم العدالة ىف العهد اجلديد 27713

كريس مارشال العدل ىف الكتاب املقدس ادارة التفاوض وسط االزمات 27723
انطون يعقوب ميخائيل املساواة 27733

هاىن مينا ميخائيل مغفرة ال عقوبة...العدالة االهلية حياة ال موت 27741
دليل برينز ترمجة حممد بدران- الدمقراطية   27891

ايريس حبيب املصرى مسيحنا فوق الزمان 27903
القمص/بيشوى وديع حياة االستقرار 28053

االنبا/ياكوبوس تدبري الفكر عند اباء الربية 28202
جربه ذكرى افكار للتأمل 28213
تامر حكيم سياحة مع الفكر 28223

صمويل حبيب افكار ىف القيم 28232
االنبا/ياكوبوس فكر االباء و احلياة حبسب االجنيل 28243

نبيل بشارة مرقص الحظ افكارك و التعليم 28254
صموئيل رزقى ابراهيم جتديد الفكر الديىن ىف املسيحية 28261

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  فكر املسيح 28273
القمص/بيشوى وديع فكر املسيح موضوعات للحياة 28282
عطية خمائيل 28293 كتاب ىف كتاب100وليمة فكرية 

جرجس ميالد قداسة الفكر او ماذا يدور ىف راسك 28301
بيل برايت افكار هامة حلياتك 28313

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب العادة الشبابية 28553
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب عادات سيئة 28563

االسقف العام املنيا/مكاريوس تكوين العادة 28573
صمويل حبيب افكار ىف العادات والتقاليد 28583

االرمشندريت/بنديكتوس االثوسى االفكار و مواجهتها 28591
القس/يواقيم سامى امني التعدى 28852
القس/يواقيم سامى امني القناع 29052

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى عن اماكن اللهو و مداومة التناول من االسرار املقدسة 29203
ميخائيل مكسى اسكندر هل النسيان نعمه ام نقمه لالنسان 29352
ميخائيل مكسى اسكندر النسيان ىف حياة االنسان 29363

الراهب/كاراس احملرقى اللذة احلقيقية 29584
الراهب/كاراس احملرقى اللذة الومهية 29593

(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح احلالل واحلرام 29853
القمص/يوسف اسعد الشهوة والشهية 30003

القس/بيشوى فؤاد واصف شهوات االشرار و شهوات االبرار 30013
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مرجان ناشد مرجان !شهوة اجلسد و كيف نتنصر عليها ؟ 30023
الراهب/كاراس احملرقى جذور الشهوة 30033
الراهب/كاراس احملرقى سلطان و سحر الشهوة 30043
الراهب/كاراس احملرقى ميكنك ان تقمع الشهوة 30053
الراهب/كاراس احملرقى الشهوة و احلب 30062
الراهب/كاراس احملرقى ماضى الشهوة و اثره ىف االنسان (5)سلسلة الشهوة  30073

عدنان طرابلسى (االنرتوبولوجيا الصوفية  )الرؤية االرثوذكسية لالنسان  30281
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل الشباب و املراهقة واحالم اليقظة 30553

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 25 من روائع االنبا غريغوريوس ج0االنسان و اهلدف االعلى من احلياة  30703
ايريس حبيب املصرى حنو هدف امثل 30713

االب/كونياريس. انتوىن م 30723  معىن احلياة واهلدف منها8نبذات هادفة للشباب ج
القس/بطرس الرباموسى حنو اهلدف 30732

ريك وارين احلياة املنطلقة حنو اهلدف ملاذا انا موجود ؟ 30742
خدام الصليب اسرع طريق حنو اهلدف 30753
الراهب/حينس السرياىن حنو هدف واضح 30763

راهب من جبل انطونيوس هدف حياتك 30773
ريك وارين ملاذا انا موجود هنا على هذة االرض ؟ 30783

وفدى حكيم املراغى 30793 اهلل هو هدفك5عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات اهلدف من احلياة 30803

االب/كونياريس. انتوىن م 30813 ما هو هدفك العظيم ىف احلياة121نبذات روحية هادفة ج 
القمص/يوسف اسعد 30881 الوفاء لالباء4نبذات من عظات ج

القمص/فليمون االنبا بيشوى ىف كورة االحياء 30893
سر غلبة املوت 30901

عادل البطوسى املوت اجلسدى و امللكوت االبدى 30913
القمص/لوقا االنطوىن املسيحية و املوت 30923

القديس صفرونيوس تقدمي القس يوحنا وديع- اخلوف من املوت     30933
القمص/ابراهيم االنبا بيشوى احلياة و املوت 30942

ابراهيم سالمة ابراهيم مؤمتر احلياة واملوت 30953
القس/داود جنيب مملكة املوتى 30962

القس/اجنيلوس جرجس شنودة 30973 احلياة واملوت4احلياة ىف عامل مضطرب ج
د/سعيد حكيم يعقوب رؤية ابائية00احلياة و املوت  30983

شريف رمزى (1)احلياة و املوت ىف املفهوم الكتاىب سلسلة مقاالت هادفة  30992
حبيب عبد الشهيد الدويرى املوت و احلياة 31001

ابراهيم عياد جرجس كاهن ىف القبور وموتى يتكلمون 31013
القمص/بولس القمص ميخائيل 31023 املوت و اجملهول2سلسلة حول اسوار املوت ج
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القمص/بولس القمص ميخائيل 31033  ملا ابتداء النهار مييل3سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل 31043 االرواح و املصري4سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل 31052 املوت خري و بركة5سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل 31063 طوىب لالموات6سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل 31071 املوت انفصال و اتصال7سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل 31083 ماذا بعد املوت1سلسلة حول اسوار املوت ج
القمص/بولس القمص ميخائيل حول اسوار املوت 31112
القمص/كريلس منصور ميخائيل باملسيح مل يعد للموت سلطان 31123

ميخائيل مكسى اسكندر مفهوم احلياة واملوت ىف املسيحية 31133
مدحت مغاريوس من روائع قداسة البابا شنودة الثالث االستعداد للموت و احلياة االبدية 31143

موت املضطهدين 31153
القمص/اكسيوس االنبا بيشوى 4سلسلة املسيح حياة تعاش ج-  اموات اقامهم يسوع   31163

الراهب/متياس الصموئيلى 31173 هكذا قالت احلية000لن متوتا 
القمص/يوسف اسعد اجلسر الذهىب 31183

(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير هناية وبداية 31193
القس/ابانوب حنا ابراهيم املوت والقيامة ( 1 )سلسلة املوت وماذا بعد املوت  31201

ميخائيل مكسى اسكندر 31501 حنو فهم سليم ألالم و احزان العامل3سلسلة تعزيات السماء للمجربني ج 
القس/عزيز توما هذه تعزيىت 31571

2005سهرة رأس السنه - تعالوا اىل  31581
ميخائيل مكسى اسكندر 2تعزيات الروح للقلب اجملروح تامالت روحية يومية ج 31593
درس هام لكل نفس كلمات للرثاء و عظات نافعة للجنازات و املناسبات و للشعب اجملربميخائيل مكسى اسكندر 31603
ميخائيل مكسى اسكندر 4طوىب للحزاىن الهنم يتعزون ج 31613
ميخائيل مكسى اسكندر 6طوىب ملن اخرتته ليسكن ىف ديارك اىل االبد ج 31623
ميخائيل مكسى اسكندر 8تعالوا اىل يا مجيع التعبني و تقيل االمحال ج 31631
ميخائيل مكسى اسكندر 31641 ذكرى الصديق تدوم اىل االبد12سلسلة تعزيات السماء للمجربني 

القمص/انطونيوس الرباموسى السماء-  تذكارات املنتقلني   31653
القمص/انطونيوس الرباموسى تذكارات املنتقلني رحلة السماء 31663
القمص/انطونيوس الرباموسى تذكارات املتنقلني  احلياة ىف املسيح 31673

رسالة تعزية طوىب لالموات الذين ميوتون ىف الرب 31682
عادل البطوسى امى احلبيبة وداعا 31693
عادل البطوسى تعزيات روحية ىف الذكرى السنوية 31703
عادل البطوسى تعزيات للمؤمنني ىف ذكرى االربعني 31713
عادل البطوسى اىب احلبيب وداعا 31723
يوحنا ذهىب الفم عظة عن املوت: ال تبكوا على الراقدين 31733
يوحنا ذهىب الفم رسالة تعزية من ذهىب الفم اىل ارملة شابة 31743
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القمص/تادرس يعقوب ملطى تعزيات الروح القدس 31753
يوسف حبيب مىت تامالت النفوس السعيدة بعد املوت 31763

امثلة معزية 31773
جنيب تاوضروس مخائل الطيب رسائل خالصية و تعبدية و رسائل عزاء للمتاملني 31781

صفوت لطفى مقار اليكن موت لعبيدك بل هو انتقال 31793
القمص/يوسف اسعد تعزيات 31803

مكرم زكى شنودة 1من سري القديسني معجزات انطالق الروح ج 31813
االب/كونياريس. انتوىن م 00رسالة تعزية  31824

عادل البطوسى كتاب التعزيات تعزيات من عظات مثلث الرمحات البابا شنودة الثالث 31833
القمص/فليمون االنبا بيشوى ليس موت لعبيدك بل هو انتقال 31843
القمص/فليمون االنبا بيشوى يارب نيحهم 31853

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى رسالة تعزية 31863
القس/متياس وديع بشارة تكثر تعزياتنا باملسيح 31873

االبيل/اسحق احملرقى املرشد االمني ىف تعزية احلزين 31882
القس/باخوم عطية التعزيات السمائية 31893

ابناء القديس يوليوس االقفهصى انتقال االبرار 31903
مسري قالدة رسالة عزاء 31912

سعد ميخائيل التعزيات االهلية 31922
حبيب جرجس عزاء املؤمنني 31933

القمص/لوقا االنطوىن العظات الرثائية 31943
الراهب/كاراس احملرقى 0رسالة تعزية  31953

راهب من دير احملرق 1تعزيات روحية  وارشادات خالصية ج 31963
راهب من دير احملرق (اجلزء الثاىن  )تعزيات روحية وارشادات خالصية   31973
راهب من دير احملرق (اجلزء الثالث  )تعزيات روحية وارشادات خالصية   31993

ليليان الفى تعزيات السماء 32003
القمص/ايسيذوروس الرباموسى 32013 انطالق1تعزيات روحية ج

عادل البطوسى السماء عزاء و رجاء 32023
القس/مرقس عبد املسيح كلمة اهلل تعزينا 32031

القمص/بطرس بطرس بسطوروس ملاذا تذكار االربعني ؟ 32043
باسيليا شلينك ابو التعزية 32053

ميخائيل مكسى اسكندر 3تامالت روحية يومية ىف الكلمة االهلية املعزية ج 32063
القمص/فليمون االنبا بيشوى زفاف املنتصرين 32071

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح الوعظ الرثائى 32093
ميخائيل مكسى اسكندر طوىب للمطرودين من اجل الرب5سلسلة تعزيات السماء للمجربني ج 32101

لورين لبتور برجيز فن املساعدة كيف تساعد متأملا بالقول و الفعل 32112
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القمص/فليمون االنبا بيشوى افتح هلا يارب ابواب السماء 32123
ميخائيل مكسى اسكندر من مذكرات سائح روسى 32412

من مذكرات سائح روسى اىل ابيه الروحى 32423
كنيسة مارجرجس سبورتنج جرجى-ترمجة انطون - سائح روسى على دروب الرب   32431
راهب من االسقيط املقدس تلخيص القس أرميا ميخائيل0سائح روسى على دروب الرب  32441

سائح روسى على دروب الرب 32451
القمص/فليمون االنبا بيشوى هب هلم خريات موعيدك 32833

ميخائيل مكسى اسكندر الربح واخلسارة من منظار مسيحى 33133
مؤسسة ال هتدف اىل الربح ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 33143

جانيس روجرز+ لورن كننجهام  لكى اربح 33153
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل رابح النفوس حكيم 33163
(ع0ص )صربى عبد اهلل  ربح النفوس قصص ومواقف 33173

دون ستيفنز ملسة رمحة لعلم جريح 33242
القمص/فليمون االنبا بيشوى علمىن كيف اصنع رمحة ؟ 33253
القمص/فليمون االنبا بيشوى ارمحنا يا اهلل مث ارمحنا 33263

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل يارب ارحم 33272
خنبة من خدام االجنيل الدليل املسيحى ملواجهة االيدز 33453

فيكتور فيلبس 33462 اجلنس و االيدز2بئر اهلاوية ج
الراهب/حينس احملرقى قرارى انا مسيحى 33642

االب/كونياريس. انتوىن م 33653  ايها املسيحى اعرف من انت ؟46نبذات هادفة للشباب ج
نصرى مرتى ليه احنا مسيحني 33665
القمص/يوسف اسعد انا مسيحى 33673

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 0انا مسيحى  33683
عادل حليم هل انا حقاً مسيحى ؟ 33693
اسقف نيصص/اغريغوريوس من هو املسيحى    تعريب القمص اشعياء ميخائيل 33703
مالك لوقا حقيقة ال تدحر 33712

الراهب/سارافيم الربموسى هلذا انا مسيحى 33723
جون ستوت (التثبيت - مرشد لكل من يريد االنضمام للكنيسة  )كيف اصبح غصنا ىف الكرمة  33731

القمص/فليمون االنبا بيشوى العناية االهلية 34003
يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- العناية االهلية   34013

القمص/تادرس يعقوب ملطى 4العناية االهلية ج 34022
االب/كونياريس. انتوىن م 34393 كيف حنول الزمن اىل ابدية ؟159نبذات روحية هادفة ج 
االب/كونياريس. انتوىن م 34405  حدد مصريك االبدى52نبذات هادفة للشباب ج
0االسقف العام/يوانس ايامنا القليلة جدا حتدد بدقة ابديتنا الطويلة جدا 34415

صوت من االبدية 34421
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القس/متياس وديع بشارة 14/9/2006 الذكرى السنوية االوىل النتقال ابينا القس متياس وديع 0رحلة الشوق لالبدية  34433
كنيسة القديس مسعان 14املمنوعون من دخول السماءكتيب رقم  34453

االنبا/ياكوبوس حقيقة احلياة و االهتمام باالبدية 34462
مالك لوقا !طب و بعدين  34473

القمص/رافائيل نصر منقريوس كيف تربح السماء 34483
االسقف العام- االنبا /موسى اجلسنا معه ىف السماويات 34503

االب/كونياريس. انتوىن م الفردوس بني يديك هنذا واقف على الباب و اقرع 34803
يسى حنا على ابواب الفردوس 34813

ابراهيم سالمة ابراهيم سارق الفردوس 34823
االنبا املتنيح/برسوم الفردوس الكامل 34833

القمص/القس/ديسقورس احملرقى  34853 تيلكس و تلغراف شخصى لك من السماء25
املتنيح/القمص/منسى يوحنا طريق السماء 34863

نبيل فريد عبد السيد 1السماء املفتوحة ج 34872
القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات - 9- مساء السموات  34883
القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات دعوة للسماء 34893
القمص/لوقا االنطوىن السماء وطن االنسان 34903

جلنة النشر بدار انطون السماء وطن االبرار 34913
اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون امثلة للذين صعدوا للسماء 34924

3دليل الفردوس اى خطب و مواعظ ج 34951
اخلورى/افرام ابيض  4دليل الفردوس اى خطب ومواعظ   ج 34961

يوحنا ذهىب الفم السموات قد انفتحت 34971
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات الباب املفتوح ىف السماء 34983

ديرتش بوهنوفر االتباع 34991
1998اعمال مؤمترات  1998االباء و روح العصر اعمال مؤمترات  35001

توم مارشال الربط و احلل 3501
االباء اليسوعيني سلسلة االميان و احلياة التحدى برنامج للتامالت اليومية 35021

سربجون.ه.ت شيكات على بنك االميان تامالت يومية لكل يوم من ايام السنة 35031
جريالد درستني حتمية النضوج 35041

كمال قلته االنسان هو القضية االنسان هو احلل 35051
فريدريك جى داىف لكى تنمو 35061

املطبعة الكاثوليكية بريوت ارشاد رسوىل لالب االقدس البابا بيوس الثاىن عشر ىف قداسة السرية الكهنوتية 35071
جيرت ووكر حياتك اجلديدة 35081
جون بنيان السائح املسيحى 35091
االب/باسيليوس رفعهم و محلهم 35101

لقمص/ابراهيم ابراهيم باقة اختبارات 35113

76 / 201641,  نوفمبر02



القس/وديع ميخائيل الوهم و احلقيقة 35121
االب/باسيليوس طلبت رجال 35131

على جبل الشركة او تامالت روحية يومية 35141
املفتاح الثاىن ارشادات لتطبيق صوت السموات 35151

االب/كونياريس. انتوىن م 35503 فضيلة الشجاعة109نبذات روحية هادفة ج
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن صوت الرب 35883

القس/اجنيلوس بغداى 1صوت اهلل ج  35893
جويس ماير كيف تسمع صوت الرب تعلم ان متيز و تتخذ القرارات الصائبة 35902

القمص/يوسف اسعد 35913 صوت صارخ45نبذات من عظات ج
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  صوت من اعماق التاريخ- عظات لكريلس الكبري  35923

اوجنز.تيموتى ل االستماع اىل اهلل ىف عامل صاخب 35931
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  اصوات من السماء 35943

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات قرار مصريى وغلطة عمرى 35953
تشارلز ستانلى ىف حريتك كيف متيز صوت اهلل 35962

جويس سيبثورب كيف تسمع صوت اهلل 35972
القديس/يعقوب السروجى 36283 قصائد شعرية  للقديس يعقوب السروجى0القلب هو امللجأ 

راهبات نوتردام ديزابوتر صلوات وتامالت- قلوب خاضعة  36291
ميالد حنس اشعار روحية ىف خالق البشرية 36303

القمص/بولس باسيلى وامجل ما رايت00احلى ما كتبت  36313
القمص/بولس باسيلى احلب واالخاء ىف التوراة واالجنيل والقرآن-  وانا احبك 00انت اخى  36322
لويس شيخو 5كتاب شعراء النصرانية ىف اجلاهلية ج 36331

جرجس تادرس قريصه ثالثية حب اشعار بالعامية املصرية 36342
مدحت معزوز صليب بستان االقوال الزجلية 36351
جرجس تادرس قريصه اشتياقات نفس اشعار بالعامية املصرية 36362

عطيه ميخائيل رباعيات قبطيات 36372
لويس شيخو ( اجزاء 6جملد من )كتاب شعراء النصرانية ىف اجلاهلية  36381

القمص/جرجس توفيق خواطر مسافر ىف الزمان 36392
جرجس تادرس قريصه (شعر)امهات هلن تاريخ  36401

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل مناجاه- اهلى انت وحدك  36413
جرجس تادرس قريصه انطالق القيود 36423

القس/كرنيليوس املقارى مولودين ثانية تامل ومقارنة بني الوالدة اجلسدية والوالدة الروحية 36433
الياس صاحل الالذقى هبجة الضمري ىف نظم املزامري 36443

هاىن اسحق تغريدة قلم 36453
مسري سواىن شذرات للبنيان قطرات الندى 36463
مسري سواىن 1مناجاة وابتهاالت يا رب ج 36473
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قصائد و اشعار وحكم و اقوال و طرائف قداسة البابا شنودة الثالث 36493
القديس/ارسانيوس الكبادوكى القوة التضرعية و الشفائية للمزامري 36601

القس/موسى وهبة مينا 1،2ملكوت اهلل دراسة موضوعية ىف الكتاب املقدس ج  36691
كنيسة العذراء حمرم بك دعوة امللكوت 36703
كنيسة العذراء حمرم بك 00ملكوت اهلل  36711

القمص/بيشوى وديع احلياة الكنسية طريقنا اىل امللكوت 36723
مهلتون.ل.ا تعريب عدىل فام- قوانني ملكوت السموات ومبادؤه   36732

القمص/صليب سولاير 1قوانني ملكوت السموات  ج 36743
القمص/صليب سولاير 2قوانني ملكوت السموات  ج 36752

بيت التكريس خلدمة الكرازة ملكوت اهلل 36762
االسقف العام- االنبا /موسى معامل طريق امللكوت 36773

االب/مىت املسكني 0ملكوت اهلل  36783
القمص/شنودة ميخائيل العودة اىل طريق امللكوت 36793
القس/موسى وهبة مينا 1ملكوت اهلل ىف العهد القدمي  ج 36803
القس/موسى وهبة مينا 2ملكوت اهلل ىف العهد اجلديد ج 36813

طلعت عبده حنني اسرار امللكوت السماوى 36823
د/اوسم وصفى انسان امللكوت خليقة جديدة ينتظرها العامل 36832
القمص/يوسف اسعد 36843  من هم خارج امللكوت46نبذات من عظات ج

احد اآلباء الرهبان ىف القلب يكمن ملكوت السموات دراسة وحتليل 36853
القس/سلوانس افامينا اعطى لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات 36861

رشاد فكرى ملكوت السموات وملكوت اهلل 36871
ميخائيل مكسى اسكندر العثرة والقدوة 37403

القمص/مكارى يونان دروس للشباب- 2-كن قدوة  37413
فاروق عبد املسيح مثلك االعلى بني الواقع واخليال 37421

كنيسة القديس مسعان 6للقدوة و العربة كتيب رقم  37433
كنيسة القديس مسعان 20للقدوة و العربة جزء الثاىن كتيب رقم  37441
كنيسة القديس مسعان 21للقدوة و العربة جزء الثالث كتيب رقم  37452
القمص/رافائيل نصر منقريوس حنن و اوالدنا و القدوة 37463

االرشدياكون/رمسيس جنيب 37783  املثابرة2فضائل ىف حياة القديسني  ج
القس/بطرس الرباموسى مسات االنسان املسيحى 37883

االنسان املسيحى للقديس اغريغوريوس النيصى 37891
االرشدياكون/رمسيس جنيب 38023 سلطان القديسني3فضائل ىف حياة القديسني  ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38111 اميان كنيستنا0اجمللد االول 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38121 الصليب و القيامة0اجمللد الثاىن 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38132 دراسات ىف الكتاب املقدس0اجمللد الثالث 
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(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38141 امثار الفردوس0اجمللد الرابع 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل سحابة شهود0اجمللد اخلامس  38151
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38162 عظات مضيئة0اجمللد السادس 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38203 اقوال مأثورة1من امثار الفردوس ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38212 اقوال مأثورة للقمص بيشوى كامل1من امثار الفردوس ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38223  اقوال مأثورة للقمص بيشوى كامل3من امثار الفردوس ج 
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38233  اقوال مأثورة للقمص بيشوى كامل4من امثار الفردوس ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38243 اقوال مأثورة للقمص بيشوى كامل5من امثار الفردوس ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 10ج - 6من امثار الفردوس من ج 38303
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل امثار الفردوس  اقوال مأثورة للقمص بيشوى كامل 38313
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 1عظات مضيئة معاشة ج 38323
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 2عظات مضيئة معاشة ج 38333
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38343 عظات عن الصليب3عظات مضيئة معاشة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 38352 اسبوع االالم4عظات مضيئة معاشة ج
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل اخلماسني املقدسة5عظات مضيئة معاشة ج 38363
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل الصديق الدائم 38374
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل قوة الكرازة 38382
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 8عظات مضيئة معاشة ج  38391
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل يوم مع الرب يسوع 38403
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل رحالت مع املسيح 38413
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 9عظات مضيئة معاشة ج 38422
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 10عظات مضيئة معاشة ج 38432
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل 6عظات مضيئة معاشة ج 38441

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  [ 50 اىل 1من  ]1كلمة منفعة   ج 38463
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  [ 100 اىل 51من  ] 2كلمة منفعة  ج 38473
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  [150 اىل 101من  ] 3كلمة منفعة  ج 38483
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  [200 اىل 151من  ] 4كلمة منفعة  ج 38495
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1خربات ىف احلياة ج 38564
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2خربات ىف احلياة ج 38575
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  3خربات ىف احلياة ج 38583

القمص/ بطرس جرجس عظات خمتارة 38661
كريلس املقارى عظات االب كريلس املقارى 38672

فرج جرجس 1غذاء النفوس ج 38681
(اهتداء يهودى حقوقى اىل النصرانية) 1913عظة القيت بكنيسة الفجالة سنة  38691

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 5حماسبة النفس وتامالت ىف راس السنة امليالدية  من روائع االنبا غريغوريوس ج 38853
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0حماسبة النفس 38861
0يسى حنا وقفة مع النفس 38872

ايريس نسيم شنودة حوار مع نفسى56سلسلة حتت العشرين ج  38883
االرشدياكون/رمسيس جنيب شفاء للنفس 38893

نيفني عادل رجع اىل نفسه 38903
باربرا شليمون يشفى نفسى 38913

جوش ماكدويل لرتى نفسك كما يراك اهلل 38923
اسقف ميالن/امربوسيوس ترمجة القس موسى وهبه- ىف الالهوت الرعوى - بنيان النفوس  38933
االسقف العام املنيا/مكاريوس حماسبة النفس 38953

القمص/انطونيوس كمال حليم 38962 انا اقدسكم معرفة النفس قبوهلا وتطويرها2اساسيات االرشاد الكنسى ج
خدام الصليب حساس جدا كيف اقبل نفسى ؟ 38973

السائح اهلندى 38981
د/اوسم وصفى معرفة اهلل و النفس 38992
الراهب/حينس احملرقى شفاء النفس البشرية 39003

القمص/فليمون االنبا بيشوى 1حوار مع اهلل ج 39223
القمص/فليمون االنبا بيشوى 2حوار مع اهلل ج 39233
القمص/فليمون االنبا بيشوى 3حوار مع اهلل ج 39243

االب0ليف جيليه  يسوع حوار مع املخلص 39253
الراهب/صليب احملرقى 1حوار صريح مع خملصنا املسيح ج 39263
الراهب/صليب احملرقى 2حوار صريح مع خملصنا املسيح ج 39273
الراهب/كاراس احملرقى حوار عن اهلل 39282

القمص/فليمون االنبا بيشوى 4حوار مع اهلل ج 39293
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حوار مع اهلل ومقاالت منتقاه 39305

القمص/يوسف اسعد املشورة ىف الكتاب املقدس 39783
القمص/القس/يوحنا باقى حتنن علينا و اعنا- 2-سلسلة كتب اخلدمة  40122

القمص/فليمون االنبا بيشوى 1اسندىن يارب ىف ضعفى  ج 40133
القمص/فليمون االنبا بيشوى 2اسندىن يارب ىف ضعفى  ج 40143
القمص/فليمون االنبا بيشوى اعن ضعف امياىن 40153

جمدى اسحق اله الضعفاء 40163
نبيلة توما ضعفات االباء واالنبياء قوتى ىف الضعف تكمل 40173
االسقف العام املنيا/مكاريوس مقالتان ىف الصعف البشرى ونقطة الضعف 40183

ميالد زكى بطرس املوسيقى ىف الكتاب املقدس 40593
نورمان هوملزالقس املوسيقى املمسوحة والعبادة 40602

اعطيىن رزقا 40882
41253 عربه االب بطرس املعلم البوليسى0االقتداء باملسيح  
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توما الكمبيسى ترمجة الرابطة الكهنوتية- االقتداء باملسيح  41263
تعريب زكى حنا - 1االقتداء باملسيح  ج 41273

االب/مىت املسكني االقتداء باملسيح ىف املفهوم االرثوذكسى 41283
االقتاداء باملسيح ترمجة االب فرنسيس ماريا الفراء احللىب الفرنسيسى 41291

فرنسيس االسيزى تعريب االب ليس برسوم الفرنسيسكاىن- جمموعة مؤلفات القديس فرنسيس االسيزى  41301
يوسف حبيب مىت من عظات القديس مكاريوس الكبري 41633

القديس/مقاريوس عظات القديس انبا مقاريوس املصرى 41702
القديس االنبا/مقار الكبري نصحى عبد الشهيد/ ترمجة د- عظات القديس مقاريوس الكبري  41713

شنودة املقارى حوار مع انبا مقار 41723
القديس االنبا/مقار الكبري اجملموعة الثالثة- عظات االنبا مقار  41743

حياة و عظات القديس انبا مقار الكبري  مع نبذة عن كنيسة القديس انبا مقار باتريساميلينو 41753
القديس االنبا/مقار الكبري اخلطاب االخري  للقديس االنبا مقار 41763

العظات الروحية البينا القديس مقاريوس املصرى 41771
وينكى براتىن 42081 املقدمة و الفهارس و تداوس1شباب ملتهب تداوس صاحب الوجوه املتعددة ج
وينكى براتىن 2شباب ملتهب يهوذا الذى مل يستجب ج 42091
وينكى براتىن 3شباب ملتهب برثوملاوس الذى مل يعرف الغش و الرياء ج 42101
4شباب ملتهب مىت الذى بذل لكى ما يتبع و يعقوب االخر الذى كان دائما هناك جوينكى براتىن 42111
وينكى براتىن 5شباب ملتهب توما الذى اراد ان يرى ج 42121
وينكى براتىن 6شباب ملتهب يوحنا الذى كان يسوع حيبه ح 42131
وينكى براتىن 7شباب ملتهب فيلبس الرجل الذى مسع الصوت ج 42141
وينكى براتىن 8شباب ملتهب مسعان القانوىن الذى تبع بقلب من نار ج 42151
وينكى براتىن 9شباب ملتهب اندراوس الذى قاد االخرين اىل يسوع ج 42161
10شباب ملتهب يعقوب بن زبدى الذى ربح اكليله و بطرس الذى سقط مث صار شعلة من نار وينكى براتىن 42171

مالك لوقا بالعقل كده 42463
ليشع حبيب يوسف خواطر ىف العقل من الكتاب املقدس و غريه 42493

القمص/يوسف اسعد 1يوميات تائب   ج 42773
القمص/يوسف اسعد 2يوميات تائب  ج 42783
القمص/يوسف اسعد 3يوميات تائب ج 42793
الراهب/كاراس احملرقى ذخائر الظالم 43062

القس/عبد املسيح عبد السيد ينري ظلمىت 43073
ايرين هوات كيف جتد اهلل ىف الظالم ؟ 43083

القس/يواقيم سامى امني احكم يارب للمظلومني 43532
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  00ليكن نور  43623

القس/روفائيل عطية انتم نور العامل 43643
االب0ليف جيليه  تعريب رمسيس اسحق- وجه النور    43653
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االب/كونياريس. انتوىن م 43663 انتم نور العامل51نبذات روحية هادفة ج
(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير 0000انتم نور العامل  43671

القمص/صرابامون عطية جراح 44023
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس القلب اجملروح باحلب االهلى 44033

الراهب/كاراس احملرقى االنسان اجملروح 44043
االب/مىت املسكني الفضائل املسيحية حبسب االجنيل 44303

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح فضائل القديسني 44313
القمص/بيشوى وديع ( 14 )روحيات وفضائل  44323

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حياة الفضيلة والرب 44334
احد الربامهة اهلنود القدماء 44342 حلمى فؤاد يسى0عربه م - اسس احلياة البشرية  - من فيلسوف هندى اىل نبيل بريطاىن : رسائل 

ريتشارد كارلسون ال هتتم بصغائر االمور فكل االمور صغائر 44352
خدام الصليب رسالة من قلم رصاص 44361

فايز فارس ينابيع السعادة 44731
يوسف قسطة رسائل ملغومة 44741

ميالد زكى بطرس 44763 النباتات و موضوعات اخرى1مفتاح املعرفة دروس عملية روحية للنشء ج
عبده يوسف االشجار ىف الكتاب املقدس 44771

القديس/مار اسحق السرياىن 44912  تدابريالرهبنة1ميامر مار اسحق   ج
القديس/مار اسحق السرياىن 2ميامر مار اسحق   ج 44922
القديس/مار اسحق السرياىن 3ميامر مار اسحق  ج 44933

القمص/يوساب السرياىن 3ميامر مار اسحق ج 44953
االنبا/مينا سرية وميامر مار اسحق املتوحد 44972
االنبا/مينا 4-3سرية وميامر مار اسحق املتوحد  ج  44982

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل (كامل االجزاء االربعة  )كتاب القديس العظيم مار اسحق  45009
القمص/تادرس السرياىن 1 و نسكيات القديس باسيليوس ج1ميامر مار اسحق السرياىن ج  45011

2  و نسكيات القديس باسيليوس ج2ميامر مار اسحق السرياىن ج 45023
3ميامر مار اسحق السرياىن ج 45032
4  و نسكيات القديس باسيليوس ج4ميامر مار اسحق السرياىن ج 45041

القديس/مار اسحق السرياىن تصوير- خمطوط ميامر مار اسحق  45061
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس احلياة مع املسيح مقتطفات من اقوال ماراسحاق 45073

القديس/مار اسحق السرياىن نسكيات 45083
اباء الكنيسة اباء الكنيسة- 6-اقوال االباء الشيوخ  45101
فارس فهمى تعريب فارس فهمى-  من سفر العدد 6االصحاح - تامالت ىف شريعة االنتذار للرب - النذير  45482
ادوارد سولاير 70×7مفهوم الصفح املسيحى  45772

ميالد زكى بطرس (1)ماذا تعلمنا االعداد ؟ رقم واحد  45783
صفوت لطفى مقار روحانية االرقام ىف املسيحية 45792
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القس/سرابيون شفيق رموز ارقام الكتاب املقدس 45803
القس/ديسقورس االنطوىن+ القمص /رويس االنطوىن بستان االرقام 45812

هدرا وديع ناشد القس فلسفة االرقام ىف العهد اجلديد 45823
القمص/رويس االنطوىن بستان االوائل 45832
القمص/رويس االنطوىن بستان الثالثيات 45852
القس/ديسقورس االنطوىن+ القمص /رويس االنطوىن بستان السباعيات 45863

القس/عبد املسيح عبد السيد اغلب ال ختف 45993
كنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة حياة الغلبة 46003

كنيسة مارجرجس غيط العنب فضيلة االنتظار 46253
سامر سامى !!ال اريد ان انتظر  46263

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح 4الباب الضيق سلسلة الفضائل ج 46582
القس/بطرس الرباموسى 12سلسلة شبابيات الباب الضيق ج 46593

القمص/يوسف اسعد 26الزمن  نبذات ج 46773
القمص/القس/يوحنا باقى 1معا كل يوم ج 47013
القمص/القس/يوحنا باقى 2معا كل يوم ج 47023
القمص/القس/يوحنا باقى 3معا كل يوم ج 47033
القمص/القس/يوحنا باقى 47043 للكبري و الصغري1معا كل يوم ج
القمص/القس/يوحنا باقى للكبري و الصغري2معا كل يوم ج 47053

القمص/شاروبيم يعقوب خليل 19يوم اىل يوم مزمور  47081
القمص/تادرس يعقوب ملطى لقاء يومى مع خربات اباء الكنيسة االوىل 47093
القمص/انطونيوس الرباموسى لك يومى - 3ج- سلسلة املسيح حياتى  47103

ادوارد سولاير علمىن يارب ان اصنع مشيئتك 47313
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل لتكن مشيئتك 47323

القمص/زكريا بطرس اخلضوع و مشيئة اهلل 47333
ابناء القديس يوليوس االقفهصى كيف اعرف مشيئة اهلل ىف حياتى ؟ 47343

الراهب/سارافيم الربموسى كيف اتعرف على مشيئة اهلل 47353
القمص/فليمون االنبا بيشوى ..كيف اعرف مشيئة اهلل ىف حياتى ؟ 47362

الراهب/كاراس احملرقى االخر ىف حياتى 47573
االنبا/يوسف انا واالخر هل ىف حدود 47583

هبجت مسعان 47592 و اآلخر000انا
االب/كونياريس. انتوىن م 47603 االهتمام الشخصى باالخرين93نبذات روحية هادفة ج

مجال حممد ابو زيد+ انطون يعقوب ميخائيل  47613 انا واالخر3سلسلة الفضائل ج
القمص/رافائيل نصر منقريوس االخر وانا 47623
لبيب سالمه ابراهيم اجراس االبدية 47702

ديل وايلني روتني هل نستطيع ان نعرف ؟ 47711
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بيلى جراهام ثورة يسوع 47721
0يسى حنا رضا اهلل 47892

القمص/يوسف اسعد كيف ارضى الرب 47903
ج كوتن االمان و اليقني و البهجة 48144

اماىن الربت اهلل يسدد احتياجى لالمان 48153
القمص/ارميا زكى البذل والتضحية ىف املسيحية 48452

االستقامة للدراسة الشخصية و للدراسة ىف جمموعات 48653
جويس ماير معركة الذهن كيف تكسب احلرب الدائرة ىف ذهنك 48911

القمص/ميخائيل ادوارد ميخائيل 1كلمات ذهبية ج  48962
القمص/ميخائيل ادوارد ميخائيل 2كلمات ذهبية ج  48972

االب/كونياريس. انتوىن م 49122 كالم كالم كالم12نبذات هادفة للشباب ج
وديع مرقس اسكندر الكالم احلسن 49133

كارول مايهول كلمات جترح و كلمات تشفى 49141
جانيس روجرز+ لورن كننجهام  هل حقا تكلم اهلل ؟ 49153

مالك لوقا كلمات على جدران الزمن 49163
جرجس حلمى عازر كلمات و معان 49183

القمص/القس/تادرس عطية اهلل الكلمة احللوة تفتح االبواب املغلقة 49193
نرية فايز بالكلمة شفيت قصة واقعية 49203

كلمات حية 49213
دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية شفتان تقطران شهدا 49232

لقاء االحد كلمات من القلب ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 49243
القمص/لوقا سيداروس اهلل يكلمىن 49253

القمص/القس/ديسقورس احملرقى  2 كلمة  ج500تامالت راهب وكلمات مأثورة مع الناس  49263
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل قالوا كلمات ذهبية 49282

كنيسة القديس مسعان 2قل كلمة كتيب رقم  49293
2كلمات حية ج 49303

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الصمت والكالم 49323
القمص/تادرس يعقوب ملطى من ادم اىل يوسف1لقاءات مفرحة ىف الفردوس مع بعض شخصيات من الكتاب املقدس ج 49331

الراهب/كاراس احملرقى السكون 49342
جوهان كرستوف ارنولد قصص شفاء من سرطان املرارة: الغفران الفن املفقود 49402

القس/فيلوباتري مجيل عزيز الغفران الفضيلة الغائبة 49413
االب/كونياريس. انتوىن م 49423 كيف ميكنىن ان اغفر132نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 49433 اغفروا يغفر لكم100نبذات روحية هادفة ج 

عوض مسعان فلسفة الغفران ىف املسيحية- غفران الذنوب  49442
راهب من جبل انطونيوس احلب الغافر 49453
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مكس ميشيل صورة اهلل 49753
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  0صورة اهلل  49765

بول براند+ فيليب يانسى  على صورته 49773
مطرانية البحرية ومطروح وبنتابوليس 1 ج0املسيح حييا ىف  50102

القس/سلوانس افامينا 50112 دراسة عن القلب2املسيح حييا ىف   ج
القس/سلوانس افامينا الكالم الذى اكلمكم به هو روح و حياة 50121

القمص/بيشوى وديع سلسلة انا مسيحى - 10-حياتى ىف املسيح  50163
االب/مىت املسكني حاجتنا اىل املسيح 50183

االب/كونياريس. انتوىن م العالقة الشخصية مع اهلل 50193
كاى ارثر العالقة احلقيقة مع اهلل 50201
افريتينوس اجلزء الثالث. خمتارات افريتينوس، كيف حنيا مع اهلل  50221
افريتينوس .اجلزء الرابع. خمتارات افريتينوس، كيف حنيا مع اهلل  50233

املسيح ومشاكلك 50281
القس/يواقيم سامى امني حياتنا االرثوذكسية للمسيح تلمذة و تبعية 50291
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل ربنا موجود 50303

االب/كونياريس. انتوىن م 50313 اهلل يبحث عنك56نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 50323 اجلوع والعطش اىل اهلل110نبذات روحية هادفة ج
(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  16جوانب ىف البدايات مع اهلل سلسلة نبذات ج 50333
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس االلتصاق باهلل 50343

باسيليا شلينك يسوع بيننا حيبنا و يعاىن ىف االيام احلاضرة 50352
باسيليا شلينك !هل اهلل لنا  50363

الراهب/توما السرياىن البنوة هلل منهج حياة 50373
كيف تكون لك عالقة شخصية مع اهلل 50383

القمص/صرابامون عطية الرب يدعوك 50393
القس/بيشوى فؤاد واصف مع املسيح اليعوزىن شىء 50403

االب/مىت املسكني رسالة حياة ملن يطلب احلياة تسليم احلياة للمسيح 50413
االب/مىت املسكني دعوة تعارف- لقد وجدنا يسوع  50422

االسقف العام- االنبا /موسى 50433 املسيح حياتى61سلسلة حتت العشرين ج
االب0ليف جيليه  حضور املسيح 50443

االب/موريس رانديل االلتقاء بالسيد املسيح 50453
القس/اجنيلوس جرجس شنودة 1فلسفة احلياة مع اهلل ج 50463
القس/اجنيلوس جرجس شنودة نكون للمسيح او ال نكون 50473
القس/اجنيلوس جرجس شنودة باملسيح اغلب 50482

القمص/زكريا بطرس قبول املسيح 50493
القمص/زكريا بطرس كيف ابدا مع املسيح هلم تفضل و حل فينا 50503
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القمص/باسيليوس السرياىن هؤالء تبعوا املسيح 50513
القمص/باسيليوس السرياىن 2كيف اتبع املسيح ج 50523
القمص/باسيليوس السرياىن 3اجرة الذين تبعوا املسيح   ج 50533

االنبا/يوحنا قلته املسيح لن يغادر العامل 50542
الراهب/سارافيم الربموسى التالقى بني اهلل واالنسان 50553

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  وجودنا وكياننا ىف املسيح 50563
ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء اهلل يقودنا ىف موكب نصرته 50573

القس/ارميا القمص عازر اسحق 1اهلل يهتم بنا ج 50582
يوحنا كونستادت 1حياتى ىف املسيح   ج 50592
يوحنا كونستادت 2حياتى ىف املسيح  ج 50602

3حياتى ىف املسيح  االب يوحنا كرونستاوت ج 50612
القمص/القس/يوحنا باقى اخلطية افسدتىن كيف ال اتوب؟- 1سلسلة كتب التوبة  50622

الباحثون عن حضور اهلل 50641
يوحنا كونستادت ( اجزاء معا 3)حياتى ىف املسيح   50652

اشرف ماهر لقد وجدنا املسيا 50663
القمص/يوسف اسعد 50673 انا معكم كل االيام10نبذات من عظات ج

االب/كونياريس. انتوىن م 50683 معرفتنا هلل و امهيتها95نبذات روحية هادفة ج
6لقاء ممتع مع املسيح ج 50692

القمص/يوسف اسعد 28اهلل ملجا لنا ج 50702
فيليب يانسى يسوع الذى مل اكن اعرفه 50713
فيليب يانسى حماولة اللقاء مع اله غري منظور ماذا نتوقع ان جند ؟ 50721

االب/كونياريس. انتوىن م تسليم احلياة هلل 50733
اشتاق اىل اهلل 50742

عادل كامل فقط عيشوا كما حيق الجنيل املسيح 50752
االنبا/بنيامني ملاذا اخلفاء ؟ ىف احلياة مع اهلل 50763

(ايالريون املقارى / ترمجة االب  )اهلل يدعو   50773
ميالد واصف 50783 مناجاة روحية ىف مقطعات من الشعر املنثور0بيىن وبني يسوع 

نقوال كابا سيالس احلياة ىف املسيح 50793
القمص/بيشوى وديع احلاجة اىل واحد 50803

كنيسة القديس مسعان 18احلاجة اىل واحد جزء االول كتيب رقم  50813
كنيسة القديس مسعان 19احلاجة اىل واحد جزء الثاىن كتيب رقم  50822

سعد ميخائيل كيف تدع اهلم و تعيش سعيدا 50841
القس/مينا زكى سليمان نفسى اشوفك 50853

القس/داود عزيز 50862 رسالة روحية ىف احلياة مع املسيح366
2اهلل ىف ليل احلياة يدعو ج 50871
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احلياة اجلديدة ىف املسيح 50882
املطران/جورج خضر احلياة اجلديدة 50891

جورج حبيب بباوى اركان العبادة املسيحية او كيف تنقلنا الليتورجية اىل احلياة اجلديدة ىف املسيح 50901
سامى غربيال عثرات ىف املسيحية 51483
القمص/صليب حكيم عالقات بال عثرة 51493

االسقف العام املنيا/مكاريوس العثرة مسئولية 51503
فلويد ماكلونج اكتشاف املصري كيف تعرف ارادة اهلل حلياتك ؟ 51723

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  احلصاد الكثري 52043
ايريس حبيب املصرى احلصاد 52053

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل ما يزرعه االنسان اياه حيصد ايضًا 52063
تيم الهاى االمزجة البشرية وقدرة اهلل 52383
باسم برتى طفل ام رجل 52561

القمص/بيشوى وديع كونوا رجااًل 52603
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 2من روائع االنبا غريغوريوس ج. مىت جيوز للمسيحى ان يبغض  53063

القس/مقار الربموسى 53343 ما هو امسك ؟ امسى1قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53353 يربعام بن نباط2-12  2قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53363 املتكربو رحبعام بن سليمان3قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53373 النكسة اسا بن ابيا4قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53383 النارى واالفعى ايليا وايزابل5قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53393 املركبة النارية ايليا واخاب6قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53403 الطيب يهوشافاط بن اسا7قصة مملتني ج
القس/مقار الربموسى 53413 ابنا االفعى8قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53423 رجل اهلل اليشع بن شافاط9قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53433 احلية بنت االفعى عثليا بنت ايزابل10قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53443 املندفع11قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53453 ناكر اجلميل12قصة مملكتني ج
القس/مقار الربموسى 53463 قضيب غضىب13قصة مملكتني ج

لويس عربه حبيب سعيد- نرباس االخالق   53762
اىب زكريا حيىي ابن عدى هتذيب االخالق  ترمجة مسري خليل اليسوعى 53773

القمص/مينا جاد جرجس 53782 دراسة عن االخالق على ضوء الكتاب املقدس واقوال االباء3املوسوعة االوىل ج
الراهب/حينس السرياىن من االلف اىل الياء ىف معاىن االمساء 54081

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس ان هلل ىف االمساء قصدا ومعاىن االمساء 54094
القمص/رويس االنطوىن زهور بني السطور 54102

القمص/القس/تادرس عطية اهلل اروح ملني غريك. مكتئب . مهموم . وحيد . مريض . خايف .حزين ... ملا اكون  54393
القمص/رويس االنطوىن 1شفاه تقطر شهدا ج 54403
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القمص/رويس االنطوىن 2شفاه تقطر شهدا ج 54413
القمص/بيشوى وديع ىف رحاب القديسني مقتطفات من اقوال و صلوات االباء 54483

من آقوال اآلباء القديسني تعريب القمص اشعياء ميخائيل-  سياحة القلب 3سلسلة اقوال وكتابات االباء القديسني  ج 54533
اغناطيوس يعقوب الثالث الالىل املنثورة ىف االقوال املاثورة و هى منتخبات من االدب السرياىن 54551
من آقوال اآلباء القديسني اقوال اآلباء الشيوخ 54563

جرجس تادرس قريصه اقوال ماثورة و كلمات حمبة خالدة 54573
اباء الكنيسة اقوال مضيئة الباء الكنيسة 54601

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى 54612 اقوال خالدة الدباء و فالسفة من الشرق و الغرب1سلسلة من االدب العاملى ج
(باترولوجى  )مقدمة عامة ىف الدراسات االبائية   54624

(باترولوجى )مقدمات الدراسات االبائية  54632
ميشيل بديع عبد امللك غريغوريوس النيصى/ غريغوريوس النازينزى/باسيليوس الكبري/ مقدمات ىف الدراسات االبائية كريلس االورشليمى 54642
ميشيل بديع عبد امللك (الباترولوجى)مقدمات ىف علم االباء  54652
ميشيل بديع عبد امللك 2ج (باترولوجى )مقدمات ىف الدراسات االبائية  54672

جمموعة االبائيات مدخل اىل علم االبائيات 54682
مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية مدخل اىل علم االباء باترولوجيا 54693

ىف الالهوت/ جمدى وهبه سابقا د- القس/صموئيل وهبه صموئيل (باترولوجيا  )مقدمة ىف علم االباء  54703
مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية (تعاليمهم -سريهتم-عصرهم )االباء الرسوليون   54713

الراهب/سارافيم الربموسى من هم اباء الكنيسة 54723
من آقوال اآلباء القديسني (معوض  )ترمجة البطريرك الياس الرابع - االباء الرسوليون   54735

القمص/تادرس يعقوب ملطى 54741 مقدمات ىف علم الباترولوجى1اقوال االباء و كتاباهتم الباترولوجى ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى - بدء القوانني الكنسية والشكل الليتورجى قانون االميان للرسل 3اقوال االباء وكتاباهتم الباترولوجى ج  54762
د/سعيد حكيم يعقوب مدخل اىل فكر اباء الكنيسة 54772

جوهانس كواسنت 1ج"باترولوجى " دراسات عن اباء الكنيسة ىف العصور االوىل علم االبائيات  54783
القمص/تادرس يعقوب ملطى القديس افراهاط مع مقدمة 54793
القمص/تادرس يعقوب ملطى مقدمة ىف علم االباء 54813
القمص/تادرس يعقوب ملطى 0 1االباء الرسوليون    املدخل ىف علم الباترولوجى ج 54823
القمص/تادرس يعقوب ملطى نظرة شاملة لعلم الباترولوجى ىف الستة قرون االوىل 54834
القمص/تادرس يعقوب ملطى اخلط االجتماعى عند اباء الكنيسة االوىل 54843

االباء الرسوليون رسائل اغناطيوس االنطاكى 54853
خمتارات من القديس غريغوريس الالهوتى النزيرتى 54861

حول ميامر القديس ماريعقوب السروجى حرب عماليق وسر الصليب 54871
القمص/بنيامني احملرقى 54883 مقدمات1دراسات ىف علم االباء باترولوجى ج
القمص/بنيامني احملرقى االباء الرسوليني:2دراسات ىف علم االباء باترولوجى ج 54893

االب/الياس كويرت املخلصى خطيب الكنيسة االعظم  القديس يوحنا الذهىب الفم 54903
ناصيف اليازجى مقاالت يوحنا فم الذهب و سريته 54913
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القمص/تادرس يعقوب ملطى 54925 القديس يوحنا الذهىب الفم4اقوال االباء وكتاباهتم ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى حول ميامر القديس مار يعقوب السروجى عن لقطات من حياة القديس ايليا النىب 54931

دار الثقافة 1موسوعة اباء الكنيسة  ج 54942
دار الثقافة 2موسوعة اباء الكنيسة ج 54952

عادل فرج عبد املسيح 3موسوعة اباء الكنيسة ج 54961
لويس ج سويفت االباء و اخلدمةالعسكرية سلسلة رسائل اباء الكنيسة 55043

توماس هالتون االباء و الكنيسة سلسلة رسائل اباء الكنيسة 55053
بيرت س فان التفكري االجتماعى سلسلة رسائل اباء الكنيسة 55063

اجنز كاننجهام االباء و الصالة سلسلة رسائل اباء الكنيسة 55073
كالرك. اليزابيث ا االباء واملراة سلسلة رسائل اباء الكنيسة 55083

مسري هندى السلوك االنساىن ىف ضوء  التعليم االبائى 55092
الراهب/اثناسيوس املقارى فهرس كتابات اباء كنيسة االسكندرية الكتابات اليونانية 55143
الراهب/اثناسيوس املقارى فهرس كتابات اباء كنيسة االسكندرية الكتابات القبطية 55153
القمص/فيلبس االنبا بوال اقوال نافعة 55163

البورفسري/خريستوس كريكونيس تعاليم ابائية ىف موضوعات روحية واجتماعية 55172
عظمة االنسان عند القديس ماريعقوب السروجى مع تعليقات خمتصرة لبعض اباء الكنيسة االولني 55182

مدحت معزوز صليب 000قالوا  55193
اوليفيه كلمنت دعوة االنسان العليا او القصد االهلى من ابداع االنسان حبسب تعليم اباء الكنيسة 55202

مدحت معزوز صليب بستان املنوعات 55213
القس/كرنيليوس املقارى ابائيات من روائع ثراث الكنيسة 55223

اينال حبيب زينة املذبح 55233
القمص/القس/تادرس عطية اهلل علمتىن احلياة 55243

ايريس حبيب املصرى و اىل الشرق انظروا 55253
االب/ايليا مرتى االنسان اجلديد 55261

املرتوبوليت/انطواىن بلوم اهلل واالنسان 55271
املطران/بولس يازجى السائحان بني االرض والسماء اهلل واالنسان 55291

القديس/اكليمندس السكندرى 0من اقوال العالمة القديس اكليمندس االسكندرى 55303
القديس/اكليمندس السكندرى كتاب املــرىب 55313
القديس/اكليمندس السكندرى كتاب املرىب الكتاب الثاىن اجلزء الرابع 55321
القديس/اكليمندس السكندرى 1املتفرقات ج 55333

اسقف روما/اكليمندس رسالة اكليمندس االوىل اسقف روما 55393
اسقف روما/اكليمندس رسالة اكليمندس الروماىن اىل الكونثيني 55403

القمص/تادرس يعقوب ملطى االعمال املنسوبة له-كتاباته- حياته-القديس اكليمندس الروماىن 2اقوال االباء و كتاباهتم الباترولوجى ج 55413
رسالة كلمنضدس الثانية-  رسالة كليمنضدس االوىل 1االباء الرسولني ج 55443

تقليد الشيوخ- شذرات بابياس - شذرة كوادراتوس - االباء الرسوليون الرسالة اىل ديوجنيس  55453
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55462 رسالة بوليكاربوس اىل اهل فيلىب رسالة استشهاد بوليكاربوس3االباء الرسوليون ج
رسائل القديس اموناس تلميذ القديس االنبا انطونيوس 55591

القديس االنبا انطونيوس (19-1)   2و 1رسائل القديس انطونيوس ج   55643
رسائل القديس انطونيوس حبسب النص العرىب املخطوط يقابله الرتمجة من اللغات االصلية الحد رهبان الديرالقديس االنبا انطونيوس 55683
القديس االنبا انطونيوس من مقاالت االنبا انطونيوس 55693

من آقوال اآلباء القديسني سلسلة اقوال اآلباء االبا انطونيوس 55703
لالبائيات17القديس يوحنا ذهىب الفم حياته وتعاليمه اعمال املؤمتر السنوى ال 56003

القمص/باسيليوس السرياىن اقوال ذهبية للقديس يوحنا ذهىب الفم 56013
يوحنا ذهىب الفم الدر املنتخب ىف مقاالت يوحنا فم الذهب 56023
يوحنا ذهىب الفم ماذا يؤذى االنسان ؟ 56033
يوحنا ذهىب الفم !ىف شبه الناس  56041
يوحنا ذهىب الفم ترمجة القس صموئيل وهبة سولاير- معجزة التبادل العظيم  56053
يوحنا ذهىب الفم !عىن انا  56063

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  (31-1) 2رسائل القديس كريلس ج 56331
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  ( 50-32 ) 3رسائل القديس كريلس ج  56341
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  اخل - 51 من 4رسائل القديس كريلس ج 56353
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  رسائل القديس كريلس اىل نسطور و يوحنا االنطاكى 56373
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  الرسالة الفصحية االوىل 56383
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  الرسالة الفصيحة الثانية 56391

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى (52-1الرسائل )رسائل القديس ساويرس االنطاكى  56402
القديس/كريلس االورشليمى العظات (387-314)كريلس االورشليمى  56761

البابا/كريلس السادس الرسائل البابوية للبابا كريلس السادس مبناسبة اليوبيل الفضى 56853
القديس باسيليوس الكبري القديس باسيليوس الكبري حياته نسكياته قوانينه الكنسية 56862

االب0يوسف الشماس  تصوير- رئيس اساقفة قيصرية الكبادوك: نفائس القديس باسيليوس الكبري 56871
االب/جريار فيو قوانني االنبا باخوميوس اب الشركة 56881
القديس/اوغريس ميامر مار اوغريس 57053
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل ميامر برصنوفيوس 57302

القديس صفرونيوس املولود من اهلل ال خيطىء 57313
احد رهبان دير السريان اقوال القديس العظيم برصنيفيوس وسريته 57323
االنبا/يوساب الشهري باالبح 57573 -1-يوسابيات 
االنبا/يوساب الشهري باالبح االبناء السبعة 57583

القديس دوروثيؤس 57903 عظاته و اقواله0  القديس دوروثيؤس الذى من غزة 2سلسلة اقوال وكتابات االباء القديسني ج
القديس دوروثاوس غزة التعاليم الروحية 57912

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى ترمجة مليكة حبيب و يوسف حبيب- مقال عن القديس اثناسيوس الرسوىل   58191
البابا/اثناسيوس الرسوىل تعريب القس مرقس داود- رسائل اثناسيوس الرسوىل الفصحية   58203
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جورج حبيب بباوى القديس اثناسيوس الرسوىل ىف مواجهة الرتاث الديىن غري االرثوذكسى 58213
االب/الياس كويرت املخلصى القديس باسيليوس الكبري  حياته احبات عنه مواعظه 58222

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس تعاليمه- رسائله - نسكيات االنبا انطونيوس حياته  58234
جورج حبيب بباوى رسائل ابونا فليمون املقارى 58461
يوسف حبيب مىت نصائح روحانية من اقوال االب القديس اشعياء 58474

ابناء البابا كريلس السادس ميامر و اقوال االنبا اشعياء االسقيطى 58483
االنبا/اشعياءاالسقيطى اقوال االنبا اشعياء االسقيطى 58493

االنبا/اشعياء ميامره- تعاليمه - االنبا اشعياء االسقيطى سريته  58501
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  حقائق ما وراء االسوار 58513

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس سرية و عظات و نصائح القديس العظيم االنبا باخوميوس اب الشركة 58902
القديس/مارآفرام السرياىن ارشادات ونصائح للقديس مارآفرام السرياىن 58913

يوسف حبيب مىت اختبارات روحية للقديس مارافرام السرياىن 58923
يوسف حبيب مىت 2باقة من نصائح وعظات القديس مارآفرام السرياىن ج 58943

القديس/مارآفرام السرياىن ميامر مار افرام السرياىن و ملخص سريته 58951
القمص/تادرس يعقوب ملطى ميمر على مارافرام السرياىن للقديس مار يعقوب السروجى 58963

ميخائيل مكسى اسكندر باقة من تعاليم القديس باسيليوس الكبري القرن الرابع 59224
القمص/انطونيوس كمال حليم احلياة حبسب االجنيل قوانني القديس باسيليوس للحياة املسيحية 59243

القمص/صرابامون عطية .خواطر 59302
مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح تامالت و ارشادات روحية- سلسلة صوت الروح 59351

القديس ديونيسيوس السكندرى الكبري معلم الكنيسة اجلامعة ترمجة اعماله دراسة عن حياته و تعاليمه الالهويتديونسيوس السكندرى الكبري 59452
من آقوال اآلباء القديسني من اقوال الشيخ الروحاىن 59533

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى رسائله- اقواله - مار يوحنا سابا الشيخ الروحاىن  سريته  59541
(الشيخ الروحاىن)القديس يوحنا سابا رؤوس املعرفة للشيخ الروحاىن 59553

راهب من دير السريان مع يوحنا سابا على دروب الرب 59562
القمص/تادرس السرياىن ميامر و تعاليم الشيخ الروحاىن 59572

القديس/غريغوريوس النزينزى 1ميامر القديس اغريغوريوس الناطق باالهليات ج 59913
القديس/غريغوريوس النزينزى 2ميامر القديس اغريغوريوس الناطق باالهليات ج 59923

االب/فيليب السمراىن القديس اغناطيوس االنطاكى ورسائله 60231
القديس/اغناطيوس االنطاكى الشهيد تعريب جورج حبيب بباوى- رسائل الشهيد اغناطيوس االنطاكى   60243

القمص/تادرس يعقوب ملطى 60646 افكاره0 كتاباته 0حياته - القديس يوحنا كاسيان 
ترمجة الراهب القمص مرقوريوس االنبا بيشوى/ مقاالت القديس كربيانوس اسقف قرطاجنة الشهيد  61133

كربيانوس اسقف قرطاجنة الشهيد 61143 ترمجة الراهب القمص مرقوريوس االنبا بيشوى0وحدة الكنيسة 
االب/مىت املسكني احاديث االب مىت املسكني 61192
االب/مىت املسكني رسائل القمص مىت املسكني 61205
االب/مىت املسكني اقوال خالدة لالب مىت املسكني 61212
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اسقف منبج/ فلكسينوس  (تفسري الربايسيوس  )سأل أب شيخاً  61473
القمص/فليمون االنبا بيشوى 4صفحات ىف بستان القديسني ج 61512

القمص/القس/تيموثاوس احملرقى اجلماعات النسكية ىف القرون الثالثة االوىل للميالد دراسة تارخيية4سلسلة النسك ومشاهري النساك ج 61523
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى الكتابات النسكية ىف القرون الثالثة االوىل للميالد5سلسلة النسك ومشاهري النساك ج 61533
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى 1 قاموس الكلمات واملصطلحات النسكية ج6سلسلة النسك ومشاهري النساك ج 61542
القديس ايرينيوس الكرازة الرسولية  مع دراسة عن حياته تعليمه      ترمجة نصحى عبد الشهيد 61983

االسقف/ثيئوفان احلبيس احلرارة الروحية عظات لالسقف ثيئوفان احلبيس 62343
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  -القرن الثاىن - نص خطاب القديس يوستينوس اىل االمرباطور الروماىن  62783

القديس/ايرونيموس رسالة للشباب 63011
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1سلسلة من اقوال االباء لقداسة البابا شنودة الثالث ج 63153
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  2سلسلة من اقوال االباء لقداسة البابا شنودة الثالث ج  63163
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  3سلسلة من اقوال االباء لقداسة البابا شنودة الثالث ج  63173
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  4سلسلة من اقوال االباء لقداسة البابا شنودة الثالث ج  63183

القديس/غريغوريوس النيصى 63503 للقديس اغريغوريوس اسقف نيصص1سلسلة اقوال و كتابات االباء القديسني ج
اسقف ميالن/امربوسيوس 63673 نصحى عبد الشهيد0ترمجة د ( 5.4.3الكتب  ) 2شرح االميان املسيحى ج

هرماس الراعى 63923
1موسوعة اوغسطينوس عرب العصور ج 63992

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ماذا تعرف عن احلمار كتابيا تارخييا نوادر 64043
للصاد هو سندر سنغ الصليب طريق السماء اقوال وامثال للمسيحى اهلندى 64051

هوارد كاتز كيف تنجح ىف اجتياز االمتحانات االهلية-سبع عالقات اساسية  64081
القس/كرنيليوس املقارى صدقوا ، اثبتوا ، اغلبوا 64093

كوسىت بندىل فتات من نور 64101
كينث ى هيجن ملقني كل مهكم على الرب 64681

اماىن الربت اهلل يسدد احتياجى للتقدير 64693
اماىن الربت اهلل يسدد احتياجى اجلسدية 64703

االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن تعاليم من نور 64711
القمص/مكارى يونان ايات وتأمالت 64723
سامح املالخ اجذبىن وراءك فنجرى 64732

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل الق على الرب مهك فهو يعولك 64742
القمص/فليمون االنبا بيشوى حياربونك وال يقدرون عليك 64753
القمص/فليمون االنبا بيشوى احلفظ االهلى- احفظك اينما متضى  64763
القمص/فليمون االنبا بيشوى ملقني كل مهكم عليه 64771

مدحت معزوز صليب ما يرى و ما ال يرى 64781
االب/كونياريس. انتوىن م 64793  ال حيل لك61نبذات روحية هادفة ج 
االب/كونياريس. انتوىن م 64804 ما جئت اللقى سالما بل سيفا74نبذات روحية هادفة ج

76 / 201657,  نوفمبر02



االب/كونياريس. انتوىن م 64813 مضطهدون من اجل الرب80نبذات روحية هادفة ج
القمص/بيشوى وديع 64823 جبابرة مقتدرون25سلسلة انا مسيحى ج
القمص/بيشوى وديع 64833 ابطال منتصرون24سلسلة أنا مسيح ج

(15 - 1)جلسات مفرحة مع الكتاب املقدس الكتاب االول  64843
0االسقف العام/يوانس ساكبات الطيب و طيبنا املسكوب 64853

م هلز.ا القداسة ىف الرسالة اىل رومية 64861
القمص/القس/يوحنا باقى كيف ارى اهلل 64871

ميخائيل مكسى اسكندر الكنعانية ىف ميزان االميان 64883
القمص/تادرس يعقوب ملطى برقع وجه موسى النىب 64893

القمص/صليب حكيم 64903 حتمية التجسد من رموز واشارات العهد القدمي8حتمية التجسد ج
ميلر.م.د الدليل اىل اهم احلقائق 64921

ايريس حبيب املصرى الكتاب التالث- ىف العهد القدمي - 1مغامرة ىف الكتاب املقدس  64933
ايريس حبيب املصرى الكتاب الرابع- ىف االناجيل  - ب-نبذة - مغامرة ىف الكتاب املقدس  64943
ايريس حبيب املصرى ىف االعمال و الرسائل الكتاب السادس- مغامرة ىف الكتاب املقدس ج 64963

كمال امني العليقة 64971
حبيب سعيد حملات من التاريخ ىف االجنيل 64981
رشاد رمزى علم االدارة ىف معجزة اشباع اجلموع 64993

كنيسة القديس مسعان 5اخنوخ و كالب مسرية االميان وتبعية بالتمام كتيب رقم  65003
كنيسة القديس مسعان الدباغ باملقطم كورش و زربابل 65013

القس/ابرام فانوس املعلم ىف البستان 65023
فريق قلب داود قلب داود هلم نتعرف 65033

ظريف سدرة حمارب اخلطاب االهلى ىف العهدين و مصري االنسان 65043
انور صبحى اليك ابكر 65053

القس/داود داود سليمان منتظرو الرب 65062
نبيل عدىل صدى السوط 65073

القس/كريلس روماىن خيرج من اجلاىف حالوة 65083
فاروق عبد املسيح الصغري يصري الفا و احلقري امة قوية 65093

هدرا اسحق لقاء مع راحاب 65103
القمص/انطونيوس فهمى بيت راحاب 65113

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  اضواء بني العهد القدمي و اجلديد 65122
القس/سدلو باكسرت ايات عسرة الفهم 65131

ميخائيل مكسى اسكندر التاجيل ام التعجيل ؟: دراسة هامة للشباب املعاصر ومعاجلة جادة لقضية كل جيل  65142
القمص/بيشوى وديع 37احفظوا وصاياى سلسلة انا مسيحى  65153
رياض شلىب 2جوالت كتابية ج 65173

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  2سلسلة مقاالت االنبا ساويرس البطريرك االنطاكى ج- شفاء االعرج   65182
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كنيسة القديس مسعان 9صرخة و استجابة كتيب رقم  65193
كنيسة القديس مسعان 15ليس مثلك كتيب رقم  65203
كنيسة القديس مسعان 4اختاروا النفسكم كتيب رقم  65213
كنيسة القديس مسعان 5عشرة اسئلة جوهرية كتيب رقم  65223
كنيسة القديس مسعان 7ملكنا املتحنن كتيب رقم  65233

فاروق عبد املسيح احتيا هذه العظام 65243
فاروق عبد املسيح الفنان االعظم وقطع الزجاج املكسور 65253

القمص/يوسف اسعد 1االجر   ج 65263
القمص/يوسف اسعد 65273 خصوم االنسان املسيحى االربعة10نبذات من عظات ج
القمص/يوسف اسعد 65283  النمل34نبذات من عظات ج
القمص/يوسف اسعد 65293  الوبار35نبذات من عظات ج
القمص/يوسف اسعد 65303 االشياء الصغرية36نبذات من عظات ج

كنيسة القديس مسعان 12شخصيات على درب اجللجثة كتيب رقم  65312
الراهب/جريوم املقارى اجلزء االول، اجنحة النسور 65323

الراهب/متياس الصموئيلى مالك نائما ؟ قم اصرخ اىل اهلك 65343
راهب من دير االنبا بوال بستان املن السماوى 65353

املذبح الداخلى ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 65363
االب/مىت املسكني حبة احلنطة 65373

هل انا يارب ؟ 65383
القمص/صرابامون عطية مغامرات 65393

القمص/يوسف اسعد 65403 ىف كل االيام8نبذات من عظات ج
بيت مبىن على الرمل 65413

الفامهون 65423
جرجس دولف زواج داخل اسوار اجلامعة 65434

القس/يعقوب حنا خواطر ارادة تنزف 65443
القمص/ميخائيل ادوارد ميخائيل 1حفلة التعارف الكربى   ج 65452

القس/ميخائيل يوسف 1اعطيتىن علم معرفتك ج 65463
صبحى خلف .ايات عسرة الفهم 65473

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس تامالت ىف اجنيل يوحنا خراىف تسمع صوتى 65481
االب/كونياريس. انتوىن م 65493 التالميذ ومعجزة اشباع اجلموع120نبذات روحية هادفة ج
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  عبادات امام رب اجملد 65503

امري انطون (اوراق اعماقى  )من عمق الكلم سلسلة  65513
نبيل االسري النىب الذى ذبح االنبياء 65523

فيلم رعب 65531
االب/كونياريس. انتوىن م 65543 املاء احلى146نبذات روحية هادفة ج
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الفامهون يضيئون 65551
القمص/بولس عطية باسيليوس 28 - 27 : 5الزىن من اجنيل معلمنا مىت  - 19درس رقم  65673
القمص/بولس عطية باسيليوس 32 - 31 : 5علة الطالق من اجنيل معلمنا مىت  - 20درس رقم  65682
القمص/بولس عطية باسيليوس 37 - 33 : 5احللفان من اجنيل معلمنا مىت  - 21درس رقم  65692

لقمص/ابادير السريان قضية حياتك 65703
املتنيح/القمص/منسى يوحنا مشس الرب 65713

القس/مقار الربموسى (2)البيت بيتك - بني ادم و ادم  65721
االب/كونياريس. انتوىن م 65733  خملص العامل65نبذات روحية هادفة ج 
االب/كونياريس. انتوىن م 65742 انا هو الراعى الصاحل29نبذات هادفة للشباب ج
االب/كونياريس. انتوىن م 65753  ذئب يصري محاًل53نبذات روحية هادفةج

فوكيه زاهر احملاكمة االخرية 65763
القمص/بطرس بطرس بسطوروس كن مراضيا خلصمك 65773
القمص/بطرس بطرس بسطوروس وصار اهلل معنا ىف التاريخ وعرب التاريخ وحنو املستقبل ىف االبدية بال زمن 65782

القمص/صرابامون عطية هو و انا 65791
القمص/اجنيلوس عزيز حبة اخلردل كنيسة صغرية سبب بناء الكاتدرائية املرقسية الكبيرية 65803

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح من هو الذى يغلب العامل 65812
كنيسة القديس مسعان 6الكرمة و االغصان كتيب رقم  65823

1واكون لكم ابا كيف اثبت ىف املسيح ج 65831
2يارب انت ابونا كيف اثبت ىف املسيح ج 65842

جوزيف انطون اجنيل الرخاء وهم ام حقيقة 65851
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل اجنيل امليل الثاىن 65861

مجيل جنيب سليمان املسيح ىف حياة الكنيسة و اخلدمة  عثرة الصليب 65873
ثابت لبيب عهود و مواثيق بني اهلل و الناس 65883

القس/مجيل حنا طراجنان 1صور قلمية من حياة السيد املسيح و اقواله ج 65892
القمص/ايليا احملرقى العهود و املواثيق ىف الكتاب املقدس 65903

االب/ يوسف املصرى تامالت من احلياة 65911
حشمت كمال 65922 مكتوب ايضًا000مكتوب 

القديس/يعقوب السروجى اخلد اآلخر وامليل الثاىن 65933
القمص/متياس فريد االم و العرس 65942

نكلس نسيم سالمة الراعى والعذراى 65952
نبيه نصر رزق ابتدا النهار مييل ومناذج حية جديرة بالدرس والتأمل واالقتداء 65963

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس امراة من لبنان 65973
اخريا نطقت احلجارة 65983

االب/كونياريس. انتوىن م 65993  احلنني اىل اهلل63نبذات روحية هادفة ج 
ابراهيم عياد جرجس انت بال عذر 66003
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القمص/تادرس يعقوب ملطى 66011 مرحبا بك ىف بيتك2خربات مع الدهر االتى ج
القمص/تادرس يعقوب ملطى 66021 كنيسة احياء7خربات مع الدهر االتى ج

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى انظروا يدى 66033
القمص/يوسف اسعد ما قاله الروح على لسان ابينا احملبوب القديس القمص يوسف اسعد 66043

القمص/فليمون االنبا بيشوى امال قلىب بنعمتك 66051
دار الكتاب املقدس 1كل صباح جديد ج 66062
دار الكتاب املقدس 2كل صباح جديد ج 66072
دار الكتاب املقدس 3كل صباح جديد ج 66082

القس/لبيب مشرقى كنوز امللك 66091
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  ضريبة الدرمهني 66101

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل املدينة التائبة و تدابري اخالص 66113
القمص/القس/يوحنا باقى اريد ان ارى اهلل 66123

القمص/يوسف اسعد ماذا يسر يسوع ؟ 66133
القمص/يوسف اسعد اهلل خيتار 66143

هاىن نادى فوزى جنة مغلقة 66153
سوندارى ترمجة توفيق جملى- الروحانية ىف خدمة احلياة  66161

وديع مرقس اسكندر اثبتوا ىف 66172
القمص/شاروبيم يعقوب خليل 1الرحلة العجيبة ج 66181

القمص/انطونيوس فهمى عصفوران يطهران 66193
(ما هذا اال بيت اهلل و هذا باب السما  )تامالت روحية حول سلم يعقوب  66201

ايريس حبيب املصرى 2ام اخلليقة القدمية و ام اخلليقة اجلديدة ج 66211
القمص/صرابامون عطية و اختلط الزرع املقدس 66223

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل لنعمل معه 66233
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنطمئن 66243
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل مواقف وتامالت 66251
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل االرشاد االهلى واالرشاد البشرى 66263
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل الراعى الصاحل 66273

القمص/مكارى يونان االولويات ىف حياتنا 66283
القمص/مكارى يونان 1عجيبة هى اعمالك ج 66291
القمص/مكارى يونان 2عجيبة هى اعمالك  ج 66303
القمص/مكارى يونان 3عجيبة هى اعمالك  ج 66311
القمص/مكارى يونان 4عجيبة هى اعمالك ج 66323

القمص/انطونيوس الرباموسى قولك احياىن - 6ج- سلسلة املسيح حياتى  66333
القس/يعقوب حنا من يعطيىن ان اجده ؟ 66342

مارى ماكنتاير تعريب القس بولس شاكر- اشياء صغرية ذات معان كبرية   66353
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ايريس حبيب املصرى مابني بولس وذهىب الفم 66363
االب/مىت املسكني اىل الذين يشتاقون اىل حياة افضل- تغريوا عن شكلكم  66373

القمص/فيلبس االنبا بوال خواطر وتأمالت راهب 66383
وديع مرقس اسكندر انفسنا ودائع عنده 66391

ميخائيل مكسى اسكندر مخسة صلبان ىف حياة االنسان 66403
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 1حوار مع القديس يوحنا الالهوتى ج 66413
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 2حوار مع القديس يوحنا االجنيلى ج 66423

القمص/تادرس يعقوب ملطى 66431 اىن احتداك يا ايها املوت3خربات مع الدهر االتى ج
ايهاب اخلراط عشرة دروس اساسية ىف احلياة املسيحية 66441
نبيه نصر رزق ابتدا النهار مييل الرسالة الثانية رائحة زكية ىف كل جيل 66451

االب/كونياريس. انتوىن م 66463 الكرمة و الثمار30نبذات هادفة للشباب ج
االب0ليف جيليه  0الراعى  66471

االنبا/تكال 66483   وهو جمموعة مقاالت نشرت ىف جريدة الوفد1قائمة خطرية  ج
ملعى وهبه 0قارورة طيب  66491

االسقف العام- االنبا /موسى تغريوا عن شكلكم 66502
القس/مينا زكى سليمان حوار مع ساكبة الطيب 66513

االب/كونياريس. انتوىن م 66523 املعيشة فوق ظروف احلياة138نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 66533  سحابة من الشهود12نبذات هادفة للشباب ج

القمص/صرابامون عطية نظرة 66543
القمص/مىت روفائيل احلاسة اخلطرية 66553

زكريا استاورو عصفوران يتحدثان 66562
ميخائيل مكسى اسكندر من هم االعداء االلداء لالنسان ىف كل زمان و مكان ؟ و قصة اجللجثة املقدسة 66573

صغائر و اصاغر 66581
القمص/يوسف اسعد عالقىت مع عدوى 66593

القس/بيشوى فؤاد واصف امام الديان العادل لن استطيع ان احتج او اعتذر 66603
القس/يواقيم سامى امني كان ميتا فعاش 66613

جسدى هل صديقى ام عدوى 66623
جلنة املؤمترات بأسقفية الشباب االنسان املخلوق االهلى 66633

كوىف نيبال بني يدى اهلل 66641
القس/يعقوب حنا وجها لوجه 66652

انيس القمص يسطس ويصا الرب قريب 66661
والرت كيزر دعوة للنهضة 66671

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن ميني الرب 66683
ارمانيوس زاهى امسح االن 66692

القس/يواقيم سامى امني اتريد ان تربا 66702
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يسى حنا االختبار املسيحى 66713
ايليا زكى جرجس اهلل يكلم انساناً مدافعاً عن اعماله 66723

الفريد اجلاوىل طلبت الجلك 66733
الشعب املستعد 66742

القمص/باخوم عبد املسيح سوداء و مجيلة 66753
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  لك يا بىن 66763
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عشرة مفاهيم 66775

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح العرس السماوى 66783
القمص/بيشوى وديع 66793 تصري املعوجات مستقيمة18سلسلة انا مسيحى ج 
القمص/بيشوى وديع 66803  املسيحى مدبر20سلسلة انا مسيحى ج

يسى حنا حيوية املسيحى 66813
طالب اسحق فيك كفايىت 66822

القس/يواقيم سامى امني تسويف العمر باطال 66833
االنبا/تكال عناية و رعاية 66843

القمص/بيشوى وديع 66853 استيقظ وقم22سلسلة انا مسيحى ج
كينث ى هيجن دواء اهلل 66862

رسالة اىل حاملى الصليب 66875
ارنا االب و كفانا 66883

االب/كونياريس. انتوىن م 66893  كنيسة الرسل25نبذات هادفة للشباب ج
االسقف العام املنيا/مكاريوس تأليه االشياء و تشييئ االشخاص 66903

دار الكتاب املقدس املسيح رجاء للسجناء 66914
حبيب جرجس املرعى اخلصيب 66921
الراهب/كاراس احملرقى الرتدد 66933

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى الساقطون اقمهم 66943
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى خواطر 66951

املتنيح/القمص/منسى يوحنا الدليل الصحيح ىف تأثري دين املسيح 66963
القمص/توماس زكى الراعى و احلمالن 66973

القمص/يوحنا ابراهيم انفقت نفسك للجائع 66983
املتنيح/القمص/منسى يوحنا قارورة طيب كثرية الثمن 66993

القس/صموئيل وهبه سولاير باقة منوعات 67003
احد رهبان دير السريان الوعود االهلية 67013

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن تامالت انسانية احلياة الباطنية 67023
باسيليا شلينك ملاذا ال يتدخل اهلل 67033
ميشال كواست كتاب االيادى الضائعة 67041

القمص/فليمون االنبا بيشوى الكامريا اخلفية 67052
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القمص/فليمون االنبا بيشوى هلم نتصاحل مع اهلل 67061
ميخائيل مكسى اسكندر املفهوم االرثوذكسى للتجديد و تغريوا و امنوا 67073

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  سراق و لصوص من هم 67083
االب/كونياريس. انتوىن م 67093 ال تنظر اىل الوراء14نبذات هادفة للشباب ج

االب/مىت املسكني الوحدة املسيحية ىف ضوء معىن الكنيسة وحقيقة املسيح 67103
يوحنا ذهىب الفم ترمجة القس صموئيل وهبة سولاير- ادم االول وادم الثاىن  67112

القمص/ هدرا اسحق  محالن بني ذئاب 67123
االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى رسالة اىل املوعظني 67132

القس/مينا ابراهيم قطرات مشعة 67143
االسقف العام- االنبا /موسى ركائز احلياة الرسولية 67153

صبحى جربائيل انا قد غلبت العامل 67163
القديس/ايرونيموس عذارى حممالت بالذهب اخلالص  للقديس ايرونيموس 67173

شوقى توفيق امجعوا الكسر 67183
ميخائيل مكسى اسكندر (دراسة ملاذا ال يستجيب لنا الرب )كل االشياء تعمل معا للخري للذين حيبون اهلل و ياتى ىف اهلزيع االخري  67193

القمص/فليمون االنبا بيشوى 1اشعل قلىب يا روح اهلل  ج 67203
القمص/فليمون االنبا بيشوى امال قبلى يا روح اهلل 67211

القس/مينا زكى سليمان حوار مع نازفة الدم 67223
جملة دينية مسكونية شرقية- الوحدة ىف االميان 67231

القمص/فليمون االنبا بيشوى 67243  مهسات قلب ىف أذىن اهلل1مهسات  ج
القمص/فليمون االنبا بيشوى 67253 مهسات قلب ىف اذىن اهلل2مهسات ج
خدام الرب ىف لبنان 1دليل الشبيبة ج  67261
القمص/فليمون االنبا بيشوى اغسلىن كثرياً من امثى 67272
القمص/فليمون االنبا بيشوى صرخات صامتة 67283
القمص/فليمون االنبا بيشوى عجيبة هى اعمالك 67293

جوزيف بطرس ميخائيل 67303 ىف االحتياج1هلم ندخل اىل االعماق  ج
جوزيف بطرس ميخائيل 67313  ىف االشتياق2هلموا ندخل اىل االعماق  ج

ميخائيل مكسى اسكندر 67323 الكأس ملني ؟0اىل عشاق الكرة من اجلنسني 
القمص/فليمون االنبا بيشوى راهب ىف الربية رؤية وتعليق 67332
القمص/فليمون االنبا بيشوى غريب انا 67342
القمص/فليمون االنبا بيشوى رؤيا بعد منتصف الليل 67352
القمص/فليمون االنبا بيشوى !! نعم ؟00 حاضر 00نعم  67363
القمص/فليمون االنبا بيشوى 1ال ال تقتلىن ج 67373

القمص/القس/تادرس عطية اهلل ( قصة تغري حياتك 20)رسالة اىل كل نفس حزينة  67383
1969 لعام 4دليل الشبيبة ج 67391

خدام الرب ىف لبنان 1972 لسنة 3دليل الشبيبة ج 67401
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مايكل جرين ملاذا ننشغل بيسوع ؟ هذا الكتاب اىل من ال يقراون الكتب الدينية 67411
جون تاونسند+ هنرى كلود  افرتاضات زائفة 67421

طلعت ايوب ارمانيوس حياة الشركه املسيحيه 67432
بيرت كوترييل اجلواب الوايف 67442

باسيليا شلينك التقدم لالمام 67451
باسيليا شلينك كلى له جبملىت 67463

االرمشندريت/يوسف فرج طريق اخلالص رياضات روحية 67471
0التقدم لالمام 67481

ديدكس احتقار اباطيل العامل 67491
مالك لوقا حاول تفهم 67503

خدام الصليب عاطفى جدا 67513
خدام الصليب العصر اجلائع و احلب الضائع 67523

فاروق عبد املسيح متسك حبقك ىف الوعود 67533
فاروق عبد املسيح امامك مستشفى على بعد مائة مرت 67543

بيرت روسل دروس من خملوقات صغرية من الكتاب املقدس 67552
تشمان ىن الذبيحة احلية 67561

القس/بيشوى صدقى قارورة الطيب 67573
ايفيت البياضى مواعيد اهلل وبركاته حلياتك 67583

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات الذئاب اخلاطفة ىف ثياب احلمالن 67593
القس/داود جنيب حينما اهتزت اوتار قلىب 67603
(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير املبادىء االساسية ىف الديانة املسيحية 67611

جوزيف موريس فلتس 67623 رؤية ابائية00الطفولة و تنشئتها 
فؤاد بولس مرقس هنر احلياة 67631

يوسف هول الوحدة احلقيقية بني املسيح والنفس التقية 67641
القمص/تادرس يعقوب ملطى مدرسة االسكندرية و التفسري الرمزى 67652

جويس ماير ال ترهب اهزم روح الرهبة بقوة اهلل الفائقة 67662
( 18 : 5ايوب  )- ويداه تشفيان   67672

الراهب/بوال الشايب رسالة لكل انسان 67681
ميخائيل مكسى اسكندر ملاذا اتبع يسوع 67692
ميخائيل مكسى اسكندر كيف تكون ظريفا ولطيفا 67702
ميخائيل مكسى اسكندر 32ج (تذكر ماذا جيب ان تتذكرة فعال 67712

تاجروا حىت اتى 67723
االب/كونياريس. انتوىن م 67732 من يكون الرب يسوع ؟98نبذات روحية هادفة ج

باسيليا شلينك اعبدوا اهلل ىف ملء جالله 67741
القمص/صرابامون عطية يارب 67753
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القمص/لوقا االنطوىن غربة االنسان ىف العامل 67761
القمص/اكسيوس االنبا بيشوى االمتحان ىف حياة االنسان 67773

سامر سامى اربعون قيمة احيا هبا 67783
مجيل جنيب سليمان ىف السلوك املسيحى  التدين املضاد 67793

البشرية بني يديك-31دراسات ابائية  67803
اسكندر حنا رسائل النعمة جممعة رسائل صدرت من حضرة االخ احلبيب ىف الرب اسكندر حنا 67811

االنبا/يوسف الشفاء الداخلى 67823
جمدى فرج تساؤالت ىف التدين و الروحانية و املسيحية 67833

االب/كونياريس. انتوىن م 67843  العذراء عند الصليب66نبذات روحية هادفة ج 
االب/كونياريس. انتوىن م 67853 كيف ترتفع فوق العاصفة90نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 67863 شهداء بواسل91نبذات روحية هادفة ج

الراهب/كاراس احملرقى اللقاء 67873
القمص/صرابامون عطية غلطة عمرى 67883

جاك ليكلري دعوة املسيحى 67891
مسري كمال حنا متدنيون ولكن 67903

احلياة ثالثيات للمعرفة للتعليم لالميان 67913
مجال فريد شنودة رحلة اخللق عربالزمان 67921

باسيليا شلينك ان ذراعك حتمينا 67933
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  هل كلنا واحد 67941

االب/كونياريس. انتوىن م 67953 هل تسمع قرع احلبيب57نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 67963 الروح النارى71نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 67973 كيف نفتح البابا للرب يسوع73نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 67983 جنم املشرق79نبذات روحية هادفة ج

باسيليا شلينك دعوة لعرس احلمل 67992
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  من هو اعظم ىف ملكوت السموات 68001

ماير. ب. ف  القس مرقس داود- الرب قريب  68013
االب/مىت املسكني رسالة توعية 68023

شارل شكرى سكال قضية االنسان على االرض وغاية النهاية 68033
68043 انا ارحيكم1اساسيات االرشاد الكنسى ج

جمدى اسحق قيثارات وجامات 68053
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 17 من روائع االنبا غريغوريوس ج0رسالة الكنيسة روحية و اجتماعية و احلياة سفينة  68063

القمص/بيشوى وديع سلمنا فصرنا حنمل 68073
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى احلياة النسكية املسيحية وبعض مشاهري النساك ىف القرون الثالثة االوىل1سلسلة النسك ومشاهري النساك ج 68083
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى حياة السيد املسيح النسكية2سلسلة النسك و مشاهري النساك ج 68093

املراة اجللية هليئة القلب الداخلية 68101
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القس/انسطاسى حليم ىف بيت عنيا من الغياب اىل االتكاء 68113
ابراهيم سالمة ابراهيم قضية يهوذا االسخريوطى 68123

راغب عبد النور شجرة احلياة 68133
يسى حنا طبعة منقحة- الكنز الصاحل  68145

الكرمة املشتهاه 68153
القمص/متياس فريد دروس من االنساب 68162

عزت جنيب القس القمر ىف الكتاب املقدس 68171
يسى حنا 68183 تامالت واسئلة ملراجعة النفس هتدف اىل متابعة النمو بالتوبة واالعرتاف من الكتاب0اختربىن يا اهلل 

القمص/مكارى يونان 1الآلىل احلسنة  ج 68193
القديس يوستني مليكه ويوسف حبيب- قتلة االنبياء  68203

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى مليكه ويوسف حبيب- هوذا فتاى الذى اخرتته    68213
القمص/اسحق صادق اجعلنا متشبهني مبالئكتك 68223

لوكاس االنبا بيشوى الراهب 68233 اجلبال والبحار ىف حياة السيد املسيح ومدلوالهتا الروحية1تامالت ىف اخلليقة  ج
ميالد زكى بطرس صغار الكتاب املقدس 68243

االب0ليف جيليه  0العليقة املشتعلة   68253
القمص/مينا عوض صليب االبواب املؤدية اىل الباب احلقيقى 68263

االسقف/(وير  )كاليستوس  امللكوت الداخلى 68273
جون واى شو ال يضلكم احد 68282

القمص/القس/ديسقورس احملرقى  1قصة اىل قلبك  ج 68292
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  2قصة اىل قلبك ج 68302
القمص/فيلبس االنبا بوال عنقود ىف الكرمة 68312
باسيليا شلينك لن تكون كما كنت من قبل 68323

وديع بشارة جملدى خلقته 68332
القمص/فليمون االنبا بيشوى !ايه ايه يازلزال االمس ؟ 68341

مسري مرقس ايات خمتارة من االجنيل للتامل 68353
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  تساؤالت السيد املسيح 68364

بروس* ف* ف ترمجة جنيب جرجور- اقوال يسوع الصعبة     68372
القمص/صرابامون عطية رسالة امل 68382

القمص/بيشوى وديع 32الشباب الناضج   68393
القمص/بيشوى وديع سلسلة انامسيحى - 21-الراكضون ىف امليدان  68403

ميخائيل مكسى اسكندر قد اكمل 68412
ميخائيل مكسى اسكندر القصد و النية ىف احلياة ا- 2-االعتدال و الوسطية ىف احلياة املسيحية - 1دراستان هامتان للشباب املعاصر  68422
ميخائيل مكسى اسكندر زكا العشار 68433

ابراهيم عياد جرجس البد ان تأتى 68443
مـــــعــًا 68453
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القمص/ارسانيوس عوض شحاتة غربة هذا العمر 68463
اتبعىن 68471

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  حياتنا معًا 68483
عندى مكان 68491

القس/عبد املسيح عبد السيد اشواك ومثار 68503
جون بيكر اتريد ان تربا ؟ انت نتيجة اختياراتك 68512

االبيل/اسحق احملرقى 2مقاالت االبيل اىل كل جليل ج 68521
القس/داود ملعى ملاذا ؟ اسئلة حمرية واجابات خمتصرة 68533

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  كيف اتقرب اىل اهلل 68543
القس/ابراهيم القمص عازر تاوضروس رسالة رجاء- رسالة سالم - ملاذا يا اهلل رسالة عزاء  68553

لبيب سالمه ابراهيم كيف نعرف اهلل 68563
االب/كونياريس. انتوىن م مباذا اكافئ الرب 68572

القمص/اشعياء ميخائيل بباوى ملاذا ؟ 68583
00كيف ؟ 68593

القس/داود ملعى كيف ؟ 68603
ماهر حمروس مرجان سياحة املسيحى على هذه االرض 68612

عريان افندى جرجس مفتاح الدرة البهية ىف االسرار الربية 68622
القديس صفرونيوس رسالة الذبيحة العقلية 68633
نور احلياة الكتاب السادس ىف السلوك املسيحى حنن و الصليب و اخلالص و مقاالت اخرىمجيل جنيب سليمان 68641

ميخائيل مكسى اسكندر 68653 اهرب حلياتك0االنشغال باهلل - رسالتان اىل كل انسان 
يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- ساقط يائس  68663

جوزيف بطرس ميخائيل عودة االب الضال 68672
بولني تدرى الرسالة اىل ديوجينيوس 68683

مجيل اديب حبيب عن االنسان و االستنساخ 68693
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل نبضات 68703

كنيسة العذراء حمرم بك الرب ات 68713
مسري قالدة الشهادة عن اعمال الرب 68721

االنبا/غربيال 1رسائل تقوية ج 68731
سيد عويس اخللود ىف الرتاث الثقاىف 68741

القمص/فليمون االنبا بيشوى انني اخلدمة- 1- رسالة اىل قلبك  68753
يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- يسوع واملفلوجان  للقديس يوحنا ذهىب الفم   68763

يوسف حبيب مىت اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر و ما هلل هلل 68773
دير مارمينا مبريوط زهور من بستان ابونا بيشوى كامل 68783

جوى دوسون العالقة احلميمة مع اهلل من خالل فهم خمافة الرب 68792
كينث ى هيجن اجلنة املسرتدة 68801
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جوستون.ا ماذا ستكون حياتى ؟ 68812
املتنيح/القمص/منسى يوحنا تعليم الديانة املسيحية 68823
ريك جوينر اشياء جيب ان يعرفها كل مؤمن عن روح التدين 68831
القمص/زكريا بطرس التامل 68842

ثياب الرب 68853
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن نريد ان نرى يسوع 68863

يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- من يقدر ان يؤذيك   68873
القمص/متياس فريد كيف اعاين اهلل ؟ 68883

يوحنا ذهىب الفم اعداد القمص تادرس يعقوب ملطى- رسالتك ىف احلياة  68893
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس مدينه اهلل للقديس اغسطينوس  الكتاب العشرون 68903
وجيه رمزى 68913 متدين شكلى ام مؤمن حقيقى ؟0التدين ىف ضوء املسيحية 

االب/مىت املسكني الوحدة املسيحية 68921
ميخائيل مكسى اسكندر 68933 البالونة امللونة2 اشياء صغرية ذات معان كبرية ج1لتنمية ملكة التامل و التفكري السليم لدى الشباب ج

سيفني سعد رسالة اىل كل شاب مسافر 68943
جويس ماير اهم قرار ىف حياتك فهم اوسع واعمق ملعىن الوالدة اجلديدة 68952

روفائيل خزام اليشوعى اضواء و ظالل 68962
انور زكى حنا اكليسيا الكنيسة واجملتمع و العامل 68971

فايز فارس العبادة رؤية شاملة لعالقة الكنيسة مع اهلل 68981
يوهان بافنك لغز احلياة 68991

بطرس حنا ميخائيل تصرخ... نفس من العامل  69003
خدام الصليب ممكن حترتم نفسك 69013

االب/كونياريس. انتوىن م 69023 يسوع اجلوهرة الثمينة112نبذات روحية هادفة ج
القمص/يوحنا ابراهيم احببت كالمك ووصاياك وددهتا جدا 69033

القس/بيشوى صدقى عريس اجملدلية 69043
الراهب/كاراس احملرقى هكذا احبنا 69052

االنبا/رافائيل هناك اعطيك حىب 69062
اماىن الربت هؤالء ال ميكن هزميتهم 69073
اماىن الربت اسكت ابكم حىت تنتصر على هجمات االفكار الشريرة 69083
جون بايرب االشتياق اىل اهلل تامالت ىف املنهج املسيحى حلياة التلذذ باهلل 69092

االب/كونياريس. انتوىن م هل اهلل هو االول ىف حياتك ؟ اطلبوا اوال ملكوت اهلل وبره وهذه كلها تزاد لكم 69103
االب/كونياريس. انتوىن م 69113 عالج صغر النفس126نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 69123 قانون اهلى ما تزرعه حتصده125نبذات روحية هادفة ج

االب/مىت املسكني االجنيل ىف واقع حياتنا 69133
سامح صربى هرمينا انتبه موضوع يهمك 69141
نادى جرجس فهيم مصلحون فشلوا ىف االصالح 69153
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انه يريدك كما انت 69161
نعم للتغيري من تعاليم السيد املسيح 69173

بيرت هوروبن 69181 االسس الكتابية1الشفاء من خالل التحرير ج
التغيري من الداخل البداية التغيري احلقيقى ممكن اذا كنت على استعداد ان تبدا فيه من الداخل اىل اخلارجدكتور/ الرى كراب  69192
التغيري من الداخل البداية التغيري احلقيقى ممكن اذا كنت على استعداد ان تبدا فيه من الداخل  اىل اخلارجدكتور/ الرى كراب  69202
القمص/القس/زكريا السرياىن الصعود اىل كنعان 69213
كوسىت بندىل اهلل والتطور 69222

فايز فارس صحوة النفس ىف اختبار اهلل رسائل تنويرية 69232
هابرماس. جارى ر ملاذا يتجاهلىن اهلل ؟ حكمة و تشجيع لالوقات الشائكة عندما يبدو اهلل غائبا 69242

مسري سواىن ( 1عظيمة هى اعمال اهلل ج ) و غرائب 00عجائب   69253
مسري سواىن ( 2عظيمة هى اعمال اهلل ج ) و غرائب 00عجائب   69263
نورمان وارن *ملاذا؟  69291

اخلورى/بولس الفغاىل حياتنا ىف ضوء كالم اهلل 69301
بريسون االمريكى الشهري الفقري الغىن او حياة جورج مولر رسول االميان 69311

اندرو نقوم و نبىن 69321
بيشوى فايز انتهز الفرصة من وسط االزمة 69333

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات االنشغال عن اهلل 69343
فهمى حناوى 3دائرة معارف القصص و احلكم الذهبية ىف املواضيع الروحية و االدبية ج 69351
فهمى حناوى 4دائرة معارف القصص و احلكم الذهبية ىف املواضيع الروحية و االدبية ج 69361
فهمى حناوى 5دائرة معارف املواضيع الروحية و االدبية بالقصص و احلكم الذهبية ج 69372
فهمى حناوى 6ج-دائرة معارف املواضيع الروحية واالدبية بالقصص واحلكم الذهبية    69382
فهمى حناوى 69391 الزواج والبيت املثاىل7دائرة املعارف املواضيع الروحية واالدبية ج
داالس ويالرد جتديد القلب ارتداء شخصية السيد املسيح 69401
داالس ويالرد التدريبات الروحية كيف يغري اهلل حياة االنسان 69411

القس/بيشوى صدقى محل على الدرب 69421
احلكم الذهبية ىف القصص االدبية وهى جمموعة قصص مسلية 69432

ميخائيل مكسى اسكندر قصة تسجيل وجود اهلل مع املؤمنني به ورسالة خاصة لكل يائس- ربنا موجود  69443
االب/ يوسف املصرى هكذا احبىن 69451

االب/كونياريس. انتوىن م حدد مصريك االبدى(52)نبذات روحية هادفة  69461
االب/كونياريس. انتوىن م 69472 ىل احلياة هى املسيح154نبذات روحية هادفة ج

1تدبريك فاق العقول ج 69483
كهنة وخدام كنيسة مارمرقس مبصر اجلديدة 2تدبريك فاق العقول ج 69493
كهنة وخدام كنيسة مارمرقس مبصر اجلديدة 3تدبريك فاق العقول ج 69503
كهنة وخدام كنيسة مارمرقس مبصر اجلديدة 4تدبريك فاق العقول ج 69513
كهنة وخدام كنيسة مارمرقس مبصر اجلديدة 5تدبريك فاق العقول ج 69523
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كهنة وخدام كنيسة مارمرقس مبصر اجلديدة 6تدبريك فاق العقول ج 69533
القمص/بيشوى االنطوىن 2-ايات وحكايات  69553

كنيسة مارجرجس سبورتنج 69563 قصص هادفة1زهور من بستان احلياة ج
(املتنيح )االنبا /يوحنا نوير .اخلالص 69583

قصة توبة عجيبة 69591
عادل كامل غايىت املسيح 69603
عادل كامل ىل احلياة هى املسيح قصص واقعية لبعض الشهداء 69613

موت الشهداء انكسار ام انتصار 69623
االب/كونياريس. انتوىن م 69633 هل كل هذا من اجلى118نبذات روحية هادفة ج

القس/بسنىت عبد املسيح مقاالت و قصص روحية- ليس كما يعطى العامل  69641
د/سليمان نسيم هل ينفع الندم- روح و حياة - صىب الكواه- ابونا كريلس - مثن الفقر -روح و حياة بريق اللؤلؤة  69651

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنثبت فبه 69661
1مواكب عجيبة ج 69672

5السماء املفتوحة و القلب املتسع ج 69682
االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  توابيت تتكلم 69693

امسكت بيدى-نبذات روحية هادفة  69703
القس/مرقوريوس نبيل امهات تذبح اوالدهن 69713

د/سعيد حكيم يعقوب الربية واجملتمع ىف حياة االنبا شنودة رئيس املتوحدين 69723
سارق السماء 69731

راهب من دير االنبا انطونيوس نبع احلياة 69742
راهب من دير االنبا انطونيوس سفينة احلياة 69752

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل كل قتالها اقوياء 69763
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى 00 علموىن 00هؤالء    69773

راهب من جبل انطونيوس 1اليك انت ج 69781
جمدى اسحق قصص وحكم واقوال ماثورة 69793

راهب من دير االنبا انطونيوس اليك انت اجلزء الثالث 69803
القمص/صرابامون عطية لكن000مع انه 69814

االب/كونياريس. انتوىن م 69823 تالميذ معاصرون106نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 69833 كيف تستعد للعبادة ؟96نبذات روحية هادفة ج

الراهب/كاراس احملرقى الثعالب الصغرية 69843
الراهب/كاراس احملرقى ارشدىن عصفور 69853
الراهب/كاراس احملرقى اسياد و عبيد 69862

راهب من جبل انطونيوس 2اليك انت ج 69873
لورنس الراهب اختبار احلضور االهلى 69883
القمص/بولس باسيلى الآلىل النموذجية 69892
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الراهب/كاراس احملرقى 69902 قصة عن التوبة20- فرصة توبة 
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل حقا يستجيب 69912

االب/كونياريس. انتوىن م 69923 اله واب42نبذات هادفة للشباب ج
ابناء االنبا شنودة رئيس املتوحدين التاريخ حياكم نبيا 69931
بارى اوسنت ومارجريت هيدسون اهنض وحارب 69943

الراهب/سارافيم الربموسى صديق نصف الليل 69953
كريج بارنز عندما يتدخل اهلل  حياة جديدة من خالل تغيري غري مرغوب فيه 69963

فلويد ماكلونج حنان االب 69973
بيل برايت+جيمس دبسون العهود السبعة 69983

فيليب امتان متحف القلوب الكسرية 69991
فاروق عبد املسيح ارجع اىل (2)كنيسىت الىت احبها  70001

اسامة بشرى من هو قريىب 70013
موضوعات و كلمات و قصص ىف االربعينيات غى ذكرى السنوية السادسة للعامل القديس املتنيح االنبا غريغوريوسمنري عطية 70023
رودى الك رحلة ىف دروب احلياة 70033

باسيليا شلينك معجزات اهلل املختربة اليوم- حقائق  70043
القس/اجنيلوس جرجس شنودة الغربة- احلياة ىف عامل مضطرب  70053
القس/اجنيلوس جرجس شنودة كن جادا مع اهلل 70063

عزت فؤاد تامالت و خطابات 70073
االب/رءول بلوس اليسوعى اهلل فينا 70081

االب/كونياريس. انتوىن م 70093 العظمة احلقيقة139نبذات روحية هادفة ج
(1990تنيح ىف عام )القس/بنيامني فوزى ليلة ىف الربية 70103
القمص/يوسف اسعد 70113 التفتوا اىل47نبذات من عظات ج

القمص/القس/يوحنا باقى كيف عند االقدام 70123
يوحنا بنيان سياحة املسيحى 70133

فيكتور بشري سياحة روحية ىف بالد املهجر 70143
رودى الك االنطالقة عرب احلدود املمنوعة 70152

ميالد فرح داود حصون ابليس و قصص اخرى 70163
صناع احلياة 70171

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل هل انت عبد ام حر ؟ 70183
صادق روفائيل 1كتابات النعمة ج 70193

د/هاىن صبحى 2قصص و امثال ج 70231
القمص/القس/يوحنا باقى ملاذا عند االقدام ؟ 70241

خدام الصليب التتار قادمون 70253
الراهب/متياس الصموئيلى ساكنة القرب اجملاور 70263

القس/لبيب مشرقى الباحث عن اهلل 70272
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االب/كونياريس. انتوىن م 2لقاء مع الرب يسوع ج 70283
االب/كونياريس. انتوىن م 3لقاء مع الرب يسوع ج 70293

فيليب يانسى ثالثة اسئلة ال يطرحها احد جهرًا: عندما ال متطر السماء  70303
يعقوب اخنوخ اسعد الناس على االرض  القصة الىت طال انتظارها حلياة دميوس شكاريان 70311
القمص/يوسف اسعد رحلة اىل االعماق 70321

القس/منيس عبد النور (عن مقاومة االحلاد  )موعد مع االبطال  70333
الراهب/حينس احملرقى رسالة احلياة اجلديدة القرار احلاسم 70343

القمص/صرابامون عطية حياتى معجزة 70353
عماد حنا منقريوس انه يغري بالتاكيد يغري جمموعة قصصية عندما يدخل املسيح احلياة 70361

د/هاىن صبحى 1قصص و امثال ج 70373
اسكندر جديد الرسالة االخرية قصص من احلياة 70381

االب/كونياريس. انتوىن م 70393 الفوائد الروحية لعواصف احلياة153نبذات روحية هادفة ج
شنودة املقارى من ذا االتى من ادوم 70403

وفدى حكيم املراغى 70413 غلطة العمر10عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
رافت زكى من سراب العامل اىل حقيقة احلياة 70421

القمص/صرابامون عطية هو الرب 70432
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل الجلى حمبة حقيقة محاية وحراسة اهلية احسانات الهنائية 70442

العذراء والسجني الربئ 70451
رحلة التحدى 70461

االب/كونياريس. انتوىن م 4لقاء مع الرب يسوع ج 70473
االب/كونياريس. انتوىن م 5لقاء مع الرب يسوع ج 70483

هدرا اسحق غنم للذبح ومنتصرون 70492
(1)انا معكم كل االيام مفاهيم كتابية  70501

االب/كونياريس. انتوىن م 6لقاء مع الرب يسوع ج 70523
منري عطية 8بستان االنبا غريغوريوس ج- عمق احملبة بني اعظم قطبني االنبا شنودة و االنبا غريغوريوس 70601
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 71163 موضوعات روحية1 مقاالت موضوعات متنوعة ج29موسوعة االنبا غريغوريوس ج
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 71173 موضوعات عامة2  مقاالت وموضوعات متنوعة ج30موسوعة االنبا غريغوريوس ج 
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 7 اىل 1 مالحق املوسوعة من اجلزء 3 مقاالت وموضوعات متنوعة ج31موسوعة االنبا غريغوريوس ج 71183
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 13 اىل 8 مالحق املوسوعة من اجلزء 4 مقاالت وموضوعات متنوعة ج32موسوعة االنبا غريغوريوس ج 71193
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 29 اىل 14 مالحق املوسوعة من ج 5 مقاالت وموضوعات متنوعة ج33موسوعة االنبا غريغوريوس ج 71203

فكرى جنيب اسعد حمبة اخوة الرب االصاغر 71535
القديس/غريغوريوس النيصى اخوتى االصاغر 71543

م0ى 71551 العذراء و العالمة االهلية قصة واقعية معاصرة171نبذات روحية هادفة 
م0ى 71562 الشهداء حتملوا االالم بشجاعة172نبذات روحية هادفة 
م0ى 71572 اطلبوا اوال ملكوت اهلل163نبذات روحية هادفة 

76 / 201673,  نوفمبر02



االب/كونياريس. انتوىن م 71583 االجنحة الروحية174نبذات روحية هادفة 
االب/كونياريس. انتوىن م 71591 احلصاد االخري175نبذات روحية هادفة 
االب/كونياريس. انتوىن م 71601 اصنعوا امثارا تليق بالتوبة177نبذات روحية هادفة 

القمص/انطونيوس فهمى مدن امللجا 71852
جويس ماير اقبل النعمة 71861
جويس ماير استمتع حبياتك كل يوم استمتع بيومك و اقبل الغد 71871
جويس ماير اترك القيادة للرب استمتع بيومك و اقبل الغد 71881
جويس ماير ثق ىف نفسك 71891
جويس ماير تصدى ادمان االعجاب 71901
جويس ماير لن احيا ىف خوف 71911
جويس ماير قوة مبحبة و حمبة بقوة 71921
جويس ماير كن منضبطا 71931
جويس ماير حيبىن بال شروط 71941
جويس ماير عاملنا املتازم هل من سبيل لعامل افضل؟ 71951
جويس ماير سالم مع اهلل و النفس و االخرين 71961
جويس ماير اخلري و لعدل و املساواة خطوات على طريق احملبة 71971
جويس ماير عندما تثور احملبة ثورة فعالة 71981
جويس ماير اخرت احلياة استمتع بيومك و اقبل الغد 71991
جويس ماير وارثا ام عبدا 72001
جويس ماير قبول الذات 72011
جويس ماير تقبل من تكون 72021
جويس ماير ثق و تقدم استمتع بيومك و اقبل الغد 72031
جويس ماير ادمان الشعور بالذنب و التغلب عليه 72041

سارة 1خواطر روحية ج- مهسات ىف حمبة املسيح  72102
نعيم عاطف 00 و االسرة 00 و االبناء 00احلب و الزواج 72203
نعيم عاطف 72213 طبائعنا البشرية و اشكاهلا2مبادىء انسانية ج
نعيم عاطف 72223 اهلل احلب والدواء واخلري3مبادىء انسانية ج
نعيم عاطف 72233 امجل الصور االجيابية و اقبح الصور السلبية ىف حياتنا4مبادىء انسانية ج
نعيم عاطف 72243 خريف احلياة وربيعها5مبادىء انسانية ج

كنيسة القديس انبا مقار خواطر عند بلوغ السبعني 72273
فاروق عبد املسيح ماريان ىف السما 72552

جلنة املؤمترات بأسقفية الشباب 72563 يناير25التفاعل مع الشباب الكنسى بعد 
االسقف العام- االنبا /موسى 2011 يناير 25حكاية ثورة  72573

نشات زقلمة ام الشهداء مجيلة كنيسة القديسني باالسكندرية 72583
فاروق عبد املسيح 2011 يناير 25حقائق روحية ىف احداث ثورة الشباب  72593
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حقى 72603
عماد حنا منقريوس من وحى الثورة 72611

عادل حليم 72623 من سلسلة ثقافية حياتية1ج. خليك سياسى 
االنبا/ارميا مصر اجلمال ومساحة للحوار 72633

سوزان وليم عودة وطن 72642
عادل حليم 72653 من سلسلة ثقافية حياتية2ح. عد انسانا 
عادل حليم 72663 من سلسلة ثقافية حياتية3ج. غري حالك 

القمص/بولس باسيلى 72803 سنة بني االرض والسما50
القمص/بولس باسيلى ذكرياتى ىف نصف قرن 72813
القمص/بولس باسيلى بابه/   توت 1ج- املواعظ النموذجية   73033
القمص/بولس باسيلى كيهك/  هاتور 2ج- املواعظ النموذجية   73043
القمص/بولس باسيلى 1968 طوبة 3املواعظ النموذجية ج 73051
القمص/بولس باسيلى 7املواعظ النموذجية ج 73091
القمص/بولس باسيلى 73101 عظات شهرى مسرى ابيب ومسرى8املواعظ النموذجية ج
القمص/بولس باسيلى 73121 املواعظ النموذجية10املنرب النموذجى  ج
توفيق شنودة 73331 رسائل اصالحية وعظات دينية0االصالح والصالح 
املطران/جورج خضر 73351 اهل بيت اهلل1الروح و العروس ج 
املطران/جورج خضر 73361 سنة الرب املقبولة2الروح و العروس ج 
املطران/جورج خضر 73371 عائلة اهلل ىف نسكها و روحانيتها3الروح و العروس ج 
املطران/جورج خضر 73381 احلياة اجلديدة4الروح و العروس ج 
املطران/جورج خضر 73391 اكليل السنة اجلديدة5الروح و العروس ج 
املطران/جورج خضر 73401 كلمة حياة6الروح و العروس ج 

االسقف العام املنيا/مكاريوس الدالة الرديئة 73813
ىل سرتوبل القضية االميان 73852

الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالرفض 74163
الراهب/كاراس احملرقى اليكم يا من تشعرون بالذنب 74453
راىف زكارايوس صرخات القلب ادراك قرب اهلل عندما يبدو بعيدا جدا 74602

االرمشندريت/(سخاروف)صفروىن  معاينة اهلل كما هو 74611
ويلتش.ادوارد ت عندما ما يبدو الناس كبارا ويبدوا اهلل صغريا 74621

جون يودر املسيح و السياسة 74631
فاضل سيداروس اليسوعى بني وحى اهلل و امبان االنسان 74641

فايز فارس حقائق اساسية ىف االميان املسيحى 74651
دال يرتون حقائق اساسية لفهم احلياة املسيحية 74661

جني كننجهام املبادئ االساسية للحياة املسيحية 74671
عزت زكى االمل ىف خمتلف االديان 74681
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اسرة الرعاية اجلامعية جمد اهلل هو االنسان احلى 74691
احملبات االربعة لويس0 اس 0سى  74711
املسيحية اجملردة لويس0 اس 0سى  74722
رسائل خربر لويس0 اس 0سى  74732

هربرت لوكري كل الوعود الكتابية ىف الكتاب املقدس 74741
*اشتاق اىل اهلل 77001

زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاىن ملصر 77011
الرسالة الرعوية مبناسبة الصوم االربعيىن املبارك 77021

الصوم االربعيىن املقدس-الرسالة الرعوية الثانية عشر  77031
77041 سبتمرب17قداس عيد جراحات مار فرنسيس االسيزى 

2012 اكتوبر 21رسالة البابا بندكتوس السادس عشر مبناسبة اليوم العاملى للكرازة  77051
االب/ يوسف املصرى انت رجائى 77061
رسالة جامعة ىف االميان و العقل من قداسة البابا يوحنا بولس الثاىن اىل اساقفة الكنيسة الكاثوليكية 77071

شهر قلب يسوع 77081

2634 6452:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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