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Words of Spiritual Benefit

 البابا شنوده الثالث- كتاب كلمة منفعة
 األمانة في القليل-3
." فسأقيمك على الكثير، "كنت أمينًا في القليل:قال الكتاب
 كنت أمينًا في هذا العالم. فسأقيمك على السمائيات،أي كنت أمينًا في األرضيات
.. فسأقيمك على األبدية،الحاضر
..ويمكن تطبيق هذا المبدأ في مجاالت شتى كثيرة
 أي يعطيك،إن كنت أمينًا في محبتك للقريب يمكن أن يقيمك الرب على محبة العدو
..النعمة التي تستطيع بها أن تحب عدوك
 يمكن أن يهبك الرب الحب الذي،إن كنت أمينًا من جهة خدمة الرب في وقت فراغك
..به تكرس حياتك كلها له
 يمكن أن ينقذك الرب من الخطايا،إن كنت أمينًا من جهة عدم قبولك للخطايا اإلرادية
..غير اإلرادية
 يعطيك الرب حينئذ نقاوة العقل،إن كنت أمينًا في حفظ عقلك الواعي من الفكر الشرير
.. ويعطيك الرب أيضًا نقاوة األحالم،الباطن
 وهى أكثر،إن كنت أمينًا في سن الطفولة يقيمك الرب على األمانة في سن الشباب
..حروبًا
 حينئذ يعطيك الرب عدم اإلدانة،إن كنت أمينًا من جهة عدم إدانة اآلخرين بلسانك
..بالفكر وهى أصعب
 حينئذ يهبك،وبالمثل إن كنت أمينًا في ضبط نفسك من جهة الغضب الخارجي الظاهر
.. النقاوة من الغيظ والحقد وأفكار الغضب،الرب النقاوة من الغضب الداخلي أيضًا
إن كنت أمينًا في الروحيات العادية (ثمار الروح) يمكن أن يقيمك الرب على مواهب
..الروح وبدون األمانة في األولى ال تُعطَى الثانية
 حينئذ يأتمنك على ما هو،إن اهلل يختبرك أولًا في الشيء القليل فان وجدك أمينًا فيه
 فمن الصعب أن يقيمك على، أما إن أظهرت فشلك وعدم أمانتك في القليل. أكثر
..الكثير
،" فكيف تستطيع أن تُباري الخيل؟،وكما قال الكتاب "إن جريت مع المشاة فأتعبوك
خ ْيلَ؟" (سفر إرميا
َ ْ فَ َكيْفَ ُتبَارِي ال،َ "ِإنْ جَ َريْتَ مَعَ الْمُشَاةِ فََأتْ َعبُوك:ونص اآلية هو
.)5 :21
العجيب أن كثيرين يظنون في أنفسهم القدرة على القيام بمسئوليات كبيرة بينما هم
 ومع ذلك، النعمة التي معهم ال يستخدمونها.عاجزون عن القيام بما هو أقل منه
" فسأقيمك على الكثير، ناسين قول الرب "كنت أمينًا في القليل،يطالبون بنعمة أكبر
.. إنه شرط،)12 :15 (مت
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FAITHFULNESS OVER A LITTLE















 The Bible says, "You have been faithful over a few things, I will make you
ruler over many things." (Matt. 25:21)
 This means that, as you have been faithful in earthly things, I will set you
over the heavenly. You have been faithful in this present world, I will set
you over eternity...
 This principle could be applied in many fields..
 If you are faithful in loving your relative, God will set you over loving the
enemy. He will give you the grace which enables you to love your enemy...
 If you are faithful in serving God during your leisure time God may grant
you the love to consecrate all your life for Him.
 If you are faithful in rejecting wilful sins, God will deliver you from
unwillful sins...
 If you are faithful in keeping your conscious mind from evil thoughts, God
will grant you purity of the subconscious mind and God will also grant you
purity of dreams...
 If you are faithful in childhood, God will grant you faithfulness in your
youth, which has more combats.
 If you are faithful in not judging others by words, God will enable you not
to judge by thoughts, which is more difficult.
 Likewise, if you are faithful in controlling yourself from external anger,
then God will grant you freedom from internal anger, freedom from rage,
envy and thoughts of anger.
 If you are faithful in the ordinary spiritualities (the fruits of the Spirit), God
may grant you gifts of the Spirit; and without faithfulness in the first, you
can never get the second.
 God tests you first in the little, and if you prove to be faithful, He will set
you over what is more. If you show your failure and faithlessness in the
little, God will hardly set you over much...
 As the Bible says, "If you have run with the footmen, and they have wearied
you, then how can you contend with the horses?"(Jer. 12:5)
 It is amazing how many think themselves able to carry out big
responsibilities while they are unable to cope with what is lesser. They are
unable to use the grace they have, and still ask for more, forgetting God's
words, "You have been faithful over a few things, I will make you ruler over
many things," this is conditional...

Church’s web site www.stmarkmontreal.ca
Pour visite, Prière contactez et laissez un message
Père / Mikhail Aziz:
(514) 592-9979 Fax# (514) 593-7498
frmikhail@stmarkmontreal.ca
Père / Victor Nasr:
(514) 918-2484
frvictor@stmarkmontreal.ca

 ديسمبر وحتى٨٢  يقيم نادى المالئكة المعسكر الشتوي فى المدة من.2
 سيبدأ التسجيل اليوم األحد ببزمنت، ديسمبر فى مبنى الكنيسة٨٢
.الكنيسة

Tabelles de services + + +
+ Confessions Père Victor

Mar

7- 9½

PM

 إعتـرافــــــــات أبونا فيكتور+

+ Étude Bible pour les gradués

Mar

8 - 10

PM

 درس كتاب للخرجين+

+ La Messe

Merc

5½ - 7½

AM

 القداس اإللهى+

+ La Messe

Vend

8 - 10

AM

 القداس اإللهى+

+ Réunion de Prière

Vend

7½ - 8

PM

 أجتماع صالة+

+ Réunion de la famille

Vend

8 - 9½

PM

 أجتماع األسرة+

+ Réunion des Jeunes (Sec 3, 4, 5)

Vend

8½ - 10½

PM

 إجتماع الشباب+

+ La Messe

Sam

9 - 11

AM

 القداس اإللهى+

+ Classe de Copte et Louange pour les
enfants ( 8 – 14 ans)

Sam

12½ - 2

PM

 درس لغة قبطية واتسبحة لألطفال+
(8 – 14) سن

+ Classe de Cantiques (Grade 2 - 6)

Sam

2-3

PM

(Grade 1 - 6)) درس ألحان+

+ Club des anges

Sam

3–7

PM

 نادى المالئكة+

+ Étude de Bible

Sam

6-7

PM

 درس كتاب+

+ Vêpres / Louanges

Sam

7 - 10½

PM

 تسبحة/  عشية+

+ La Messe

Dim

8½ – 11½

AM

 القداس اإللهــــى+

+ préparation de service ( pour gradues)

Dim

12½ - 1½

PM

)أعداد خدمة ( الخرجين

+ Réunion des serviteurs

Dim

1½ - 2½

PM

 أجتماع الخدام+

تشارك الكنيسة أسرة المرحومة جوليت فهيم ميخائيل
.مشاعرها وتطلب للراحلة نياحاً فى أحضان القديسين
،) أخت فيوال فهيم (جورج مرقس،وهي زوجة دكتور بطرس رزق اهلل
.ماري) وأندرو مرقس-عمة بيتر (ان
 مساء بكنيسة مارجرجس٢  الي٣  نوفمبر من الساعة٥٥ سوف تتقبل األسرة العزاء اليوم
يقام يوم السبت القادم قداس ذكري االربعين للمرحومة مالكة عياد تادرس
 صباحا٥٥  الي٩ بكنيسة مارمرقس بمونتريال من الساعة
وهي والدة أبونا موسي االنبا أنطونيوس بكاليفورنيا
جدة االم دميانه بجورجيا
 رأفت وجرجس، مجدي، كمال، أخالص، ناديه،وأم كل من منير

Church news
1. Angel’s club will organize a winter camp starting, December 24th
till December 26th, in the church's building; Registration will start
today in the church basement.

Condolences
The church shares the feelings of the families of the departed
Juliette Fahmi Mikhail
And asks for her soul to repose in the bosom of the saints
She is the Wife of Dr Boutros Rizkallah
Sister of Viola Fahmi Mikhail (George Mourcous)
Aunt of Peter (Anne-Marie) and Adrew Mourcous
Family will accept Condolences on Sunday Nov 11th, 2018 from
19:00 to 20:00 at St-Georges and St-Joseph Church, Pierrefonds
Forty-day remembrance
Next Saturday will be the forty-day remembrance for the departed
Malaka Ayad Tadros
The holy liturgy will be held from 9 to 11 AM at St. Mark Church
Mother of Fr. Mousa St Antony (St Antony Monastery in California)
Grandmother of Mother Demiana (St Mary St Demiana convent In
Georgia Atlanta)
Mother of Mounir, Nadia, Ekhlas, Kamal, Magdy, Rafaat and Gergis

