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صوم الميالد و شھر كيھك
بدأ صوم الميالد الذي يستمر ثالثة أربعين يوما وينتھي بعيد ميالد السيد
المسيح له المجد .وألھمية عيد الميالد بالنسبة لخالصنا لذلك كان ع"ل"ي"ن"ا
ان نكون مستعدين بالصوم ان نس"ت"ق"ب"ل ال"م"ول"ود ال"م"خ"ل"ص ف"ي م"ذود
قلوبنا ،السيد المسيح مولود مذود بيت لحم الذي يمنحنا ما خس"رن"اه ف"ي
السابق اي الحياة االبدية بمخالفة الوصية واالكل من الشجرة.
الكنيسة حددت صوم الميالد لتھيئ لكل فرد
المستوى الروحي الذي يستطيع من خالله قبول
سر الخالص المعلن في سر التجسد اإللھي ،أي
في ميالد السيد المسيح ،ألنه يستحيل على
اإلنسان الطبيعي المنغمس في األكل والشرب
والمالھي والملذات ان يقبل ھذا السر الفائق
الطبيعة ،لذلك إذا لم يرتفع اإلنسان الى ما فوق
الطبيعة بكل كيانه بالصوم حتى يتھيأ العقل
للتفكير في إمكانية التجسد وضرورته فلن
يستطيع ان يدرك ھذا السر العظيم.
اننا في زمن صوم الميالد تكون فترة ظالم حالكة
حيث الليل فيھا اطول من النھار ،ونحن ننتظر
ميالد النور الحقيقي الذي سيظھر في تجسد
يسوع المسيح االله "صار اإلله إنسانا لكي يصير
اإلنسان إلھا " .لذلك يالحظ القاريء العزيز انه
خالل فترة الصوم ابتداء من اواخر نوفمبر
وشھر ديسمبر يصل الليل الذي يشير الى الظالم
في طوله الى اقصاه ،أي تطول فترة الظالم بينما
بعد ميالد المخلص ينعكس االمر فيزداد نور
النھار وينحسر ظالم الليل.

ويتخلل صوم
شھر
الميالد
كيھك المبارك،
الشھر
وھو
الرابع من شھور السنة القبطية ،وفيه تقيم الكنيسة
تسابيح للسيدة العذراء مريم طوال ھذا الشھر،
الذي ھو في الوقت نفسه الشھر التاسع للحمل
البتولي.
وفي ھذا الشھر تعيد الكنيسة يوم  3منه بعيد
دخول العذراء الى الھيكل ،وفي اليوم التاسع
والعشرون منه بعيد خروج رب المجد يسوع
المسيح من ھيكل جسدھا الطاھر.
وتقرأ الكنيسة خالل االحاد االربعة لھذا الشھر
انجيل معلمنا لوقا بالكامل ،حيث يشمل على
اربعة احداث تتعلق باالحداث االربعة التالية:
االحد االول  :بشارة زكريا بميالد يوحنا.
االحد الثاني :بشارة العذراء بميالد الرب يسوع.
االحد الثالث :زيارة العذراء الليصابات.
االحد الرابع  :ميالد يوحنا المعمدان.
وفي اخر الشھر ميالد الرب يسوع له كل المجد.

عيد الشھيد فيلوباتير مرقوريوس ابو سيفين
ولد القديس سنة 224م من ابوين وثنيين سمياه ”فيلوباتير“ اي ”محب لالله“
كان ابوه ضابطا وھو كان جنديا ناجحا .اعتمد والده ووالدته على اسم المسيح،
وتغير اسم والده من ”يايروس“ الى ”نوح“ وزوجته اسمھا ”سفينة“.
تولى مرقوريوس قيادة الجيش االمبراطوري ،ولما اغار البربر على
االمبراطورية تصدى لھم بكل شجاعة  ،وظھر له مالك الرب واعطاه سيفا
فاخذ مرقوريوس يحارب بالسيفين وھجم على البربر واھلكھم.
رفض امر االمبراطور بالسجود لالوثان ،فارسله الى السجن ووضعه تحت
التعذيب واخيرا نال اكليل الشھادة بحد السيف سنة 250م  ،بركة صلواته تكن معنا امين.

نيافة االنبا ابراھام الى مساكن النور
انتقل الى مساكن النور حضرة صاحب النيافة األنبا إبراھام مطران الكرسي
األورشليمي والشرق األدنى ،صباح األربعاء  25نوفمبر بمدينة القدس.
ولد إبراھيم سدراك )اسمه قبل الرھبنة( بمركز المنشأة محافظة سوھاج فى 30
يونيو 1943م  ،وخدم بإيبارشية الجيزة وأصبح أمينا للخدمة بھا ،ثم التحق بدير
القديس األنبا بيشوى بوادى النطرون للرھبنة فى  19مارس  ،1984وسيم راھبا
باسم الراھب سدراك االنبا بيشوى ،ثم نال رتبة الكھنوت المقدس فى  23يوليو  ،1990وتمت سيامته
مطرانا للكرسى األورشليمى والشرق األدنى خلفا لنيافة االنبا باسيليوس مطران القدس السابق بيد قداسة
البابا شنودة الثالث فى  17نوفمبر  1991وتم تجليسه بالقدس فى يناير .1992
وقام قداسة البابا تاوضروس الثاني بالسفر الى القدس على رأس وفد كنسي للصالة على الجثمان الطاھر،
وتطاولت بعض االلسنة على ھذه الزيارة التي اعتبروھا خرقا لقرار المجمع المقدس بعدم زيارة القدس اال
مع المسلمين ،على الرغم من ان الكنيسة اوضحت بكل جالء ان ھذه ليست زيارة انما مھمة كنسية
جنائزية من صميم عمل قداس البابا .فما فعله قداسته ھو الصحيح ،ولتكف االلسنة عن النطق بالباطل.

كالم مفيد
الحظ و المنطق
ما ھو الحظ؟ وما ھو المنطق؟ كلمتان كثيرا ما
نسمعھما ،وال نعرف ماذا يعنيان.
ف""ال""ح""ظ ھو حدث يقع للمرء ويكون خارج
نطاق ارادته أو نيته أو النتيجة التي يرغب بھا  .اما
المنطق فھو العلم الذي يبحث في قواعد العقل
وقوانين التفكير الصحيح .فكلمة ”منطق“ في اللغة
العربية مشتقة من النطق اي الكالم ،والمقصود
معاني الكلمات او دالالت االلفاظ .وفي االنجليزية
 Logicوھي مشتقة من كلمة  Logosاليونانية التي
تعني ”الكلمة“ و“العقل“ .وما بين الحظ والمنطق
بون شاسع.
كثيرون يؤمنون بالحظ وينسبون كل أعمالھم
وحياتھم إلى الحظ ويلقون كل تقصيرھم وفشلھم
على الحظ السيء حتى يھربوا من المسئولية
والشعور بالتقصير والفشل والشعور بالذنب ،ھؤالء
ھم ”التنابل“ او ”الكسالى“.
ويرتبط بالحظ مصطلح ”القسمة والنصيب“ ،ففشل
الزواج مثال ينسب لسوء الحظ او القسمة والنصيب،
بالرغم من انه سوء في االختيار بسبب التركيز على
الماديات والشكل الخارجى وإھمال الروحيات.
والمسيحية ال تؤمن بـ “الحظ“ وال ”القسمة
والنصيب“.
وغير المؤمنين يربطون بعض المظاھر الغريبة
بحسن الحظ او سوءه .فتراھم يضعون ”حدوة
حصان“ أو ”رجل أرنب“ أو ”كف خمسة“،
”الضرب على الخشب“ .وكأن لھذه األعمال تأثير
حسن أو تمنع سوء الطالع كما يقولون.
كذلك يتشاءمون من رؤية قطة سوداء ،او من يوم
الجمعة  13من الشھر ،او العبور تحت سلم او
الطابق  13في عمارة .فمن المحزن حقا ان يعيش
الناس في ظل عبودية ھذه الخرافات والخزعبالت.
نختم بھذه القصة التي تقول ان الحظ والمنطق كانا
يركبان سيارة وبينما ھما يسيران فرغ البنزين
وتوقفت السيارة على الطريق بجوار شجرة ،فنزل
كليھما وتركا السيارة  ،فقال المنطق للحظ ھيا بِنَا
نجلس بجوار تلك الشجرة  ،لكن الحظ رفض وقال
له اذھب انت واجلس تحت الشجرة اما أنا سأجلس
في منتصف الطريق .فقال المنطق للحظ انت بھذا
تعرض نفسك للخطر فربما تأتي سيارة مسرعة في
الطريق وتدھسك فتموت ،فرد الحظ وقال له وربما
يراني سائق السيارة فيقف ويأخذنا معه وينقذنا مما
نحن فيه.
بعد قليل جاءت سيارة مسرعة ورأت الحظ في
الطريق فأراد سائقھا ان يتفادى الحظ حتى ال يدھسه
فانحرف بالسيارة ناحية الشجرة فاقتلعھا من
جذورھا ودھس المنطق المستند بظھره عليھا فمات
المنطق ونجا الحظ.
البعض يرى ان ھذا ھو واقع الحياة ،فقد يلعب الحظ
دوره رغم انه مخالف للمنطق فينجو .نحن ال نعلم
لكن ﷲ يعلم .ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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وفيــات

تھاني Congratulations

تھاني Congratulations

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

& Leigh Blake
Miranda El
Khnagry
from St. Mary
and St. George
Church in Nottingham have a
new baby called
Ethan Blake. Congratulation and
God bless.

تھنئة قلبية بعيد سيامة ابونا الحبيب

الدكتور توفيق مرقص مالك
زوج د .انجي انور بشاي ،ووالد الدكتور تامر
زوج السيدة ايريني جرجس ،والدكتورة ميريام .
وجد راعوث وجوشوا وميخا ،بكنيسة السيدة
العذراء واالنبا شنودة بكرويدون .نياحا لروحه
Mob: 07736470764
وعزاء لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ناجي ملك ابادير
شقيق كل من انجيل ونجاة زوجة بشرى بھنا
وخال كل من روماني ومريم واميل وناصر
وتريزا فوزي وھاني بشرى وفيكتور ونيفين
صموئيل بكنيسة السيده العذراء والمالك بجولدرز
جرين .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07985688220
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

سوزان كيرياكو
زوجة انطون كيرياكو ووالدة كل من دميانة
وصوفيا ،وشقيقة منى كيرياكو زوجة ميشيل
كيرياكو بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس
بھونسلو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Mob: 07805173188

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيح

اغاثون نصر
ابن شقيقة ھناء زوجة رضا مجلع ،اقامت االسرة
القداس االلھي يوم االحد  29نوفمبر ،بكنيسة مار
Mob: 07886244839
مرقس بلندن.
ذكرى االربعين للمتنيحة

زوزو فيلبس عطية
والدة الشماس اكرم شحاتة زوج الخادمة انسطاسيا
وخالة نبيل وويليام وھاني منير .ذكرى االربعين
Mob: 07951630566
يوم  19ديسمبر.
الذكرى السنوية للمتنيحة

مارسيل يوسف ابراھيم
زوجة سمير حليم ووالدة د .عمانوئيل وحليم
وفيليب وبرتا ،بكنيسة العذراء ومار جرجس بشرق
لندن .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

ميخائيل منصور
والد جمال وصوفية منصور .القداس االلھي يوم
 14ديسمبر .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.

القمص فيلوباتير وھبة
كاھن كنيسة العذراء وابو سيفين بويلز

تمنياتنا له بصحة جيدة وطول العمر ،وخدمة
روحية مثمرة على الدوام.
تھننئة قلبية بعيد السيامة االول لألب

القس كيرلس اسعد
تمنياتنا الطيبة له بالصحة وطول العمر وخدمة
روحية مثمرى على الدوام.

”من يرحم الفقير يقرض الرب ،وعن معروفه يجازيه“ )أم (17 :19
كما تعلمون في مثل ھذا الوقت من كل عام يبدأ فصل الشتاء ببرده القارس ،ثم االستعداد لالحتفال بعيد الميالد
المجيد ،ونحن في ”الرسالة االخبارية“ ،اعتدنا ان نقبل عطاياكم الخوة الرب لشراء بطاطين او كسوة للفقير
تحميه من برد الشتاء ،كذلك تدبير وجبة غذاء ليشارك افراح عيد الميالد ،فمن يرغب في اقراض الرب
)يسلف ربنا( يتصل بنا ،وسيرد له ﷲ القرض اضعاف واضعاف .فال تتأخر عن نوال بركة رحمة الفقير.
As you know, around this time of the year, winter begin, then preparing for Christmas
celebration, the “Congregation Newsletter" accept the donation of those who wish to donate
to buy blankets or clothing to the poor to protect them from the cold of winter, as well as
lunch to rejoice with us celebrating the Birth of our Lord Jesus Christ. If you are willing to
lend to the Lord as the verse said, Lord will refund his loan fold and fold. Do not be late for
having the blessed of donating to the poor. Call us please, thank you and God bless you.

”ھلم نبني بيتا للرب“
وصلنا من الشماس الدكتور فايق يوسف ببرمنجھام ان ايبارشية برمنجھام تقوم ببناء كاتدرائية باسم العذراء
والمالك ميخائيل في منطقة  Solihullعلى ارض تم شراؤھا  .والجميع مدعوون لنوال البركة بالمساھمة في
بناء بيت للرب لخدمة أبناء الرب.
للتبرع النقدي او بشيكات يمكنكم االتصال بالشماس الدكتور فايق يوسف على ارقام الھواتف التالية:
Mob 07702689600
Mob: 01675442251
وللتبرع عن طريق البنك إليكم رقم الحساب كالتالي:
Name of the account: Coptic Orthodox Church Birmingham
Account number: 50289817 - Sort code: 20-77-62
“Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and
mother,” which is the first commandment with promise:” Ephesians 6:1-2 NKJV
A son took his old father to a restaurant for an evening dinner. The father being very old
and weak, while eating, dropped food on his shirt and trousers. Other diners watched him in
disgust while his son was calm. After he finished eating, his son who was not at all embarrassed, quietly took him to the washroom, wiped the food particles, removed the stains,
combed his hair and fitted his spectacles firmly.
When they came out, the entire restaurant was watching them in dead silence, not able to
grasp how someone could embarrass themselves publicly like that. The son settled the bill
and started walking out with his father. At that time, an old man amongst the diners called
out to the son and asked him, "Don't you think you have left something behind?". The son
replied, "No sir, I haven't".
The old man retorted, "Yes, you have! You left a lesson for every son and hope for every
father". The restaurant was silent. To care for those who once cared for us is one of the
highest honours.
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