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السنة التاسعة عشر لـ ”الرسالة اﻻخبارية“

العدد الذي بين يديك اﻻن ،عزيزي القاري ،يحمل رقم  373وهو يوافق بدء السنة التاسعة عش ر
من عمر ”الرسالة اﻻخبارية  .“Congregation Newsletterوهي رسالة روحية ،تعليمي ة،
اجتماعية ،تقوم على مبدأ المحبة للجميع ،والمس اواة ب ي ن ال ج م ي ع ف ي م ا ي خ ص نش ر اخ ب ار
اﻻجتماعيات ،فﻼ تفضيل لشخص على اخر في اعﻼنات التهنئة والوفيات والذكريات والمرضى.
نشكر ﷲ  ،تبارك اسمه ،على محبته وعنايته ورعايته وم ع ون ت ه ،ف ال ي ه ي رج ع ال ف ض ل اﻻول
واﻻخير في استمرارية هذه الخدمة من خﻼل هذه الرسالة .كما نعترف ان صلواتكم كانت سندا لنا
طوال السنوات الثماني عشر الماضية ،كذلك تعضيدكم المادي .انها رسالتكم ،منكم وال ي ك م ،وم ا
)المحرر(
نحن سوى خدام نعمل على اصدارها .طالبين صلواتكم.

الجوهر والمظهر في الحياة الروحية

النجاح في الحياة الروحية له مقاييس عديدة،
ونتحدث هنا فقط عن نجاح الخدمة الكنسية بكافة
فروعها .ونقول ان مقياس النجاح الحقيقي هو
الكيف وليس الكم ،اي الجوهر او العمق وليس
المظهر .وللتوضيح اكثر فمثﻼ بعض اﻻباء
الكهنة يفرحون بعدد المعترفين لديهم .والبعض
اﻻخر يفرح بكثرة بعدد الذين يحضرون إلى
الكنيسة ،ويعتبرون ذلك مقياسا لنجاح خدمتهم،
دون اﻻخذ في اﻻعتبار عدد التائبين من بين
هؤﻻء وأولئك .فقد يكون التائبون قليلون جدًا!
فمقياس النجاح عدد التائبين وليس عدد المعترفين
او الذين يحضرون الى الكنيسة.
كذلك اﻻمر بالنسبة لخدام التربية الكنسية،
كثيرون منهم يفرحون بعدد تﻼميذهم .وايضا من
يعتلون منابر الوعظ في الكنائس يفرحون كثيرا
باﻻعداد الكبيرة التي تستمع اليهم ،ويظنون ان
مقياس نجاحهم يكمن في كثرة الحاضرين
اجتماعاتهم والمستمعين اليهم ،بينما قد ﻻ ينفذ
كثيرون شيئا مما سمعوه في حياتهم الروحية
الخاصة .فالعدد ليس مقياسا للنجاح إنما المقياس
الحقيقي هو العمق والروح ،وكل ما يتعلق

بخﻼص النفس البشرية.
مثل اخر ،الراهب الذي يمارس طقس الميطانيات،
ليس المهم هو عدد الميطانيات التي يؤديها كل
يوم .وإنما الطريقة الروحية التي تؤدى بها
الميطانيات :هل يؤديها بانسحاق قلب ،وصلوات
حارة؟ أم مجرد ممارسة عددية فقط؟
كذلك اﻻمر في قراءة الكتاب المقدس ،ليس المهم
في عدد اﻹصحاحات التي تقرأها ،بل المهم هو فهم
ما تقرأ ،والتأمل فيما تقرأه ،والتطبيق لما تقرأ.
ايضا الصوم مثله مثل الميطانيات وقراءة الكتاب
المقدس .ليس المهم في عدد ايام الصوم وﻻ عدد
ساعات اﻻنقطاع ،إنما في روحانية الصوم ،ومدى
اﻻنسحاق في الصﻼة وتقديم الصدقة .فﻼ تمتنع عن
اكل لحوم الحيوانات لتأكل لحوم البشر.
اذن المظاهر الخارجية ليست هي الحكم على نجاح
اﻷعمال الروحية .والعدد بﻼ شك هو أحد هذه
المظاهر الخارجية ..إنما الحكم حقًا هو على حالة
القلب والروح وارتباطهما با .
ﻻحظ ان إغراء العدد ،قد يكون حرب من الذات
التي تظن أنها قد تكبر عندما يكبر العدد!
السيد المسيح له المجد اختار اثني عشر تلميذا ثم

سبعين رسوﻻ اخرين وكان يمكنه ان يختار ويتلمذ
اﻵﻻف ،لكن القلة ممن اختارهم أقوى من آﻻف.
ان القليل المتقن خير من الكثير بﻼ اتقان .اما اذا
اجتمعت الكثرة مع اﻻتقان فهي بركة كبيرة.

تأمل روحي:

مزق صك خطايانا فصرنا احرارا

يحكى ان ه ك ان ت ه ن اك ع ب دة أس ي رة ج م ي ل ة ج داً
معروضة للبيع ،وكان ال رج ال ي ت ه اف ت ون ب ع رض
مبالغ طائلة لشرائها ،ومن بين ه ؤﻻء ال رج ال ك ان
هناك رجل لطيف وهو من ربح هذا ال م زاد .ل ك ن ه ا
لرداءة ما كان يحدث معها في عبوديتها كره ت ك ل
شيء حتى الرجل الذي اشتراها ليستعبدها ،ل ك ن م ا
إن رأته يمزق صك عبوديتها ويُطلقها حرة ،شع رت
بمحبته لها فغيرت فكرها نحوه ،وب ك ت وق ال ت ل ه:
أنا اﻵن قررت أن أكون خ ادم ة ل ك ب ك ل ح ري ت ي،
ﻷنك أعتقتني من العبودية وتحننت علي.
هكذا فعل الرب يسوع معنا نفس الشيء عندما م زق
صك خطايانا وحررنا من عبودية ابليس.
والس ؤال ال ي ك ع زي زي ال ق اريء :ه ل ق ررت ان
تستفيد بالحرية الت ي م ن ح ك اي اه ا وت ك ون ل ه اب ن ا ً
وعبدا ً بحريتك وارادتك ام تظل عبدا ً ﻻبليس؟.
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The Triangle Test

“Therefore the prudent keep silent
at that time, For it is an evil
time.” (Amos 5).
A man came to Socrates saying with
enthusiasm :Do you know what I
?heard about one of your students
Socrates said: Wait, first I want
to test you, it's the triangle test. The
?man asked: What is this weird test
Socrates answered: It is a test to select what we say and talk about. The
first side of the triangle is the truth:
? are you sure of what you are saying
The man answered: No I am not sure
I heard it from someone else.
-Then if you are not sure let's move
to the second side of the triangle: is
what you are saying going to improve
?things or help someone
-No, on the contrary.
-So you want to say news you are
not sure of, that is not constructive.
The third side of the triangle test : Is
what you are about to say of benefit
to me
-No, not at all
-So, if what you are saying may not
be true , is not constructive and is of
no benefit to me, why do you want
? me to hear it
My beloved, It is very easy to criticise. The Scribes and the Pharisees
were always moaning, as they were
never willing to take part in Christ's
work.
That is why the Holy Gospel said
about them, " We played the flute for
you, And you did not dance; We
mourned to you and you did not la)ment." ( Matthew 11:17
Always make your words for building
and not for discouraging.

وفيات

تذكارات

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

الذكرى السنوية للمتنيح

والدة دكتور بطرس زوج دكتورة ايناس ،ودك ت ور
اشرف بطرس زوج الخادمة شيرين ،ورفيق زوج
م اري ام ،وس ل وى زوج ة رج ائ ي ،وج دة م اي ك ل
ومارينا وجورج وجوزيف ،وستشيع ال ج ن ازة م ن
كنيسة مار مرقس بلندن يوم اﻻربعاء  19اك ت وب ر
الساعة  ..11.30نياحا لروحها وعزاء لﻼسرة.
Mob: 17967752053 Dr Botros
Mob: 07958300365 Dr Ashraf

زوج السيدة منى وشقيق جول ي ي ت  ،ي ق ام ال ق داس
اﻻلهي ع ل ى روح ه ال ط اه رة ب ك ن ي س ة ال ع ذراء
والمﻼك بجولدرز جرين يوم  16اكت وب ر  .ن ي اح ا
لروحه وعزاء لﻼسرة.

انجيل مسعود

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

زهية فيلبس عطية

والدة سامي وليم زوج د .ماجدة ب ام ري ك ا ،ون ب ي ل
وليام زوج ايفا ،وجدة مايكل وج ورج وص م وئ ي ل
وانجلينا وكريستينا ومارتينا ،وخ ال ة ه ان ي م ن ي ر
واك رم ش ح ات ة ،وزوج ة ع م س ام ي وم ج دي
ب اس ي ل ي وس ب ك ن ي س ة ال ع ذراء واﻻن ب ا ش ن ودة
بكرويدون .نياحا لروحها وعزاء لﻼسرة.
Mob: 07532212579

تذكارات

الذكرى السنوية للمتنيحة

مارسيل يوسف ابراهيم

زوجة م .سمير حليم ،ووالدة د .عمانوئيل وفي ل ب س
وبرتا وحليم  .يقام ال ق داس اﻻل ه ي ع ل ى روح ه ا
الطاهرة اليوم اﻻحد  16اكتوبر ب ك ن ي س ة ال ع ذراء
ومار جرجس بشرق لندن .عزاء لﻼسرة.

اذكر يارب مرضى شعبك

صﻼح شاكر زوج السيدة ليديا ب ك ن ي س ة م ار
مرقس بلندن اجريت له ع م ل ي ة ج راح ي ة وح ال ي ا
بفترة نقاهة نطلب له تمام الشفاء.
Mob: 07877931191

السيدة نادية حسنى بكنيسة ال ع ذراء وال م ﻼك
بجولدرز جرين اجريت لها عملية جراحية وحال ي ا
بفترة نقاهة بالمنزل نطلب لها الشفاء.
Mob: 07917547755

اخبار  ..اخبار  ..اخبار

ستقوم رحلة من امام كنيسة مار مرقس بلندن الى كنيسة الع ذراء واب و س ي ف ي ن ف ي وي ل ز ص ب اح الس ب ت
الموافق  3ديسمبر الساعة  7.30صباحا .للحجز واﻻستفسار يرجى اﻻتصال بالشماس رافت عبد الباقي.
ستقيم هيئة St Kyrelالخيرية حفﻼ بمناسبة مرور  20عاما على انشائها لم س اع دة ال ط ل ب ة ال ج ام ع ي ي ن
الفقراء ،وذلك يوم اﻻحد  20نوفمبر الساعة  6.30مساء  ،وسيكون ض ي ف ال ح ف ل وال م ت ح دث ن ي اف ة اﻻن ب ا
كيرلس مطران ميﻼنو والنائب البابوي في اوروبا .الحجز واﻻستفسار مع الشماس رأفت عبد الباقي.

نبيل ساويرس

الذكرى السنوية للمتنيح

فيليب متى

زوج الس ي دة ام ال ع زي ز ووال د ال راه ب دم ي ان
وارنست ورفعت وشقيق نادية وسلوى بلندن .ي ق ام
ال ق داس اﻻل ه ي ع ل ى روح ه ال ط اه رة ي وم 23
اكتوبر بكنيسة مار مرق س ب ل ن دن .ن ي اح ا ل روح ه
وعزاء لﻼسرة.

تهاني

تذكار سيامة

تهنئة ق ل ب ي ة ب ت ذك ار س ي ام ة اﻻب ال م وق ر
القمص لوقا كامل كاهن كنيسة ال ع ذراء وال م ﻼك
بجولدرز جرين .تمنياتنا له بالصحة وطول الع م ر
وخدمة روحية مثمرة.
ته ن ئ ة ق ل ب ي ة ب ت ذك ار س ي ام ة اﻻب ال ق س
سيرافيم مينا كاهن كنيسة السي دة ال ع ذراء وم ار
جرجس بشرق لندن .تمنياتنا له بالصح ة وط ول
العمر وخدمة روحية مثمرة.

Marriage

Congratulation on the marriage of
Deacon Maher Nakhla & Gina
Nakhla from St. Mark Coptic
Church in London.

New Born

Congratulation for the born of:

Alexander Benjamin,

The son of Dr Mark Ibrahim Habib
and his wife Sherah Ibrahim from the
church of St. Mark - London.
Mob: 07779783591
Congratulation for the born of:

Theadora Laryea

The daughter of Archie Laryea and
his wife Mary Laryea from the
church of St. Mark - Scotland.
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