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آباؤنا الرسل األطھار تالميذ السيد المسيح
الحديث عن اآلباء الرس`ل ح`ديث ش`يق وممت`ع خاص`ة ل`م يبق`ى س`وى اس`بوع عل`ى انتھ`اء ص`وم الرس`ل .واالب`اء
الرسل كانوا بشراً مثلنا  ،استخدمھم ﷲ لنشر رسالة الخالص بين الناس .وكان عدد التالميذ الذين اخت`ارھم ال`رب
ً
رسوال ،يقول عنھم الكتاب المقدس ”وأم`ا أس`ماء االث`ني ع`شر رس`والً فھ`ي ھ`ذه:
يسوع ليكونوا رسالً اثني عشر
األول سمعان الذي ُيقال له بطرس ،وأندراوس أخوه ،يعقوب ابن زبدى ،ويوحنا أخ`وه ،فيلب`س وبرثلم`اوس ،توم`ا
ّ
الملقب ّ
تدواس ،سمعان القانوني ويھوذا اإلسخريوطي الذي أس`لمه")مت`ى
ومتى العشار ،يعقوب بن حلفي ولباوس
 .(4-2:10ھذه أسماء اإلثني عشر رسوالً الذين اختارھم يسوع لحمل رسالته والكرازة بھا للعالم أجمع.
ً
تلميذا ،واوصاھم أن يذھبوا إلى خراف بن`ي
ولما كان عدد اسباط بنو اسرائيل  12سبطا ً  ،اختار السيد المسيح 12
إسرائيل الضالة لھدايتھا .كما ان السيد المسيح اختار تالميذه من البسطاء الذين ك`ان بع`ضھم ص`يادي س`مك مث`ل
سمعان بطرس ،وأندراوس ،ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه .فعندما رأى يسوع سمعان بطرس وأن`دراوس يلقي`ان
ّ
ص`يادي الن`اس" )م`تى  .(19:4فللوق`ت ترك`ا ال`شباك وتبع`اه.
ھلم ورائ`ي فأجعلكم`ا
شباكھما في البحر "قال لھماّ :
وھنا نرى أن الخدمة ال تقتصر على أصحاب الشھادات وذوي الم`ؤھالت ،ب`ل يمك`ن ألي ان`سان أن يك`ون تلمي`ذاً
وخادما ً للمسيح.
نعود الى عدد التالميذ فقد كانوا  12تلمي`ذا لك`ن بع`د خيان`ة يھ`وذا ،واحساس`ه بال`ذنب م`ضى وش`نق نف`سه ،اص`بح
العدد  11تلميذا ،فاجتمع التالميذ واختاروا رسوالً آخر بديال عن يھوذا ھو "متي`اس" .فاص`بح الع`دد  12رس`وال.
وكان الرب يسوع قد اختار سبعين اخرين وارسلھم للخدمة اثنين اثنين مبشرين برسالة الخالص للعالم كله.
ولم تقتصر خدمة االباء الرسل على خراف بيت اسرائيل الضالة بل امتدت لتشمل جميع الناس حسب ما اوص`اھم
السيد المسيح بقوله لھم" :فاذھبوا وتلمذوا جميع األمم ،وعمدوھم باسم اآلب واالبن وال`روح الق`دسّ ،
وعلم`وھم أن
يحفظوا جميع م`ا أوص`يتكم ب`ه")م`تى  .(20-19:28وقول`ه أي`ضا ً" :اذھب`وا إل`ى الع`الم أجم`ع ،واك`رزوا باإلنجي`ل
للخليقة كلھا .من آمن واعتمد خلص ،ومن لم يؤمن ُيدن")مرقس .(16-15:16

اخبار االعتداء على دير ابو فانا
نش``رت ب``ع``ض الص``ح``ف ال``م``ص``ري``ة ان م``ح``ام``ي
الكنيسة القبطية في قضية االعتداء على دير ابو ف`ان`ا
بملوي ومقتل المواطن المسلم عن ان ت`ق`ري`ر ال`ط`ب
الشرعي اك`د ان ال`ط`ل`ق`ة ال`ت`ي تس`ب`ب`ت ف`ي م`ق`ت`ل
المواطن المسلم ”خليل ابراھيم“ اطلق`ت م`ن مس`اف`ة
بعيدة عن الدير ومن اتجاه مغاير لموقعه.
وقال المحامي ممدوح رمزي ان ھي`ئ`ة ال`دف`اع ع`ن
الدير ستضم ھذا ال`ت`ق`ري`ر ال`ى مس`ت`ن`دات ال`ق`ض`ي`ة
لتقديمه الى المحكمة ،موضحا ً ان الت`ق`ري`ر ج`اء ردا
على تصريحات محافظ المنيا ال`ت`ي اع`ت`ب`رھ`ا غ`ي`ر
مسئولة عندما قال ان الرھبان تب`ادل`وا اط`الق ال`ن`ار
مع االعراب ،وان الطلقة خ`رج`ت م`ن ال`دي`ر ،م`م`ا
اعتبره المحامي ممدوح محاولة لتضليل العدالة.

قداسة البابا شنودة
الثالث في دور النقاھة
بامريكا
مازال قداسة البابا شنودة الثالث ،
اط`ال ﷲ ح``ي`ات`ه ،ي`ت`اب``ع ال`ع``الج
الطبيعي في المقر الباباوي بوالية نيوجيرسي ب`ع`د ان
غادر مستشفى كليلفالند بعد التأكد م`ن ن`ج`اح ع`م`ل`ي`ة
تركيب شريحة في الفخذ االيسر لقداسته.
ويقوم قداسة البابا بمتابعة ورعاية شئون الكن`ي`س`ة م`ن
مقر اقامته بنيوجيرسي من خالل ال`ت`ق`اري`ر ال`ي`وم`ي`ة
واالتصاالت الھاتفية التي تصله م`ن ال`م`ق`ر ال`ب`اب`اوي
بالقاھرة .وسيعود قداسته بمشيئة ﷲ الى م`ق`ر ك`رس`ي`ه
في مصر اول اغس`ط`س ال`م`ق`ب`ل .ت`م`ن`ي`ات`ن`ا ل`ق`داس`ت`ه
بالشفاء والصحة والعمر المديد.

”الرسالة االخبارية“ تنظم عشاء لصالح اخوة الرب
كانت مجرد فكرة دافعھا ھو مساعدة اخوة الرب في مصر والسودان ،كيف يعيشون؟ ماذا يأكلون وماذا يش`رب`ون؟
وماذا يلبسون؟ فبعض االطفال ال يعرف طعم الشيكوالته والكبار ايضا كثيرون منھم لم يذوقوا طعم اللحمة لشھور
عديدة ،ونحن ھنا نأكل ونشرب ما لذ وطاب من االطعمة والبعض يرتدي افخر الثياب ..وم`ن ھ`ن`ا ب`دأت ال`ق`ل`وب
ً
ايضا؟ لذلك تم االتصال باالنب`ا ي`ؤان`س االس`ق`ف
تتحرك والعقول تفكر كيف يمكن مساعدة اخوة الرب فھم اخوتنا
العام وسكرتير قداسة البابا المسئول عن خدمة اخوة الرب فرحب بالفكرة ،وبدأ التنفيذ.
واقيم لھذا الغرض اول حفل عشاء بالمركز القبطي باستيفنج تحت رعاية نيافة االنبا ان`ج`ي`ل`وس وب`ح`ض`ور االب`اء
الكھنة ،وقامت ”الرسالة االخبارية“ وبعض الخدام بترتيب الحفل وجمع التبرعات التي وصلت الى مبلغ ج`ي`د ،ت`م
ارساله بالكامل الى اخوة الرب في مصر والسودان.
وبھذه المناسبة نشكر ﷲ الذي حرك قلوب الكثيرين للتبرع لمساعدة اخوة ال`رب ،ك`م`ا نش`ك`ر ك`ل االح`ب`اء ال`ذي`ن
حضروا وساھموا في ھذا الحفل ،ونشكر االستاذ ايھاب فلتاؤوس الخادم في جمعية الراعي وام النور التي يش`رف
عليھا قداسة البابا واالنبا يؤانس ،الذي تحدث في الحف`ل وش`رح ال`ظ`روف الص`ع`ب`ة ال`ت`ي ي`م`ر ب`ھ`ا اخ`وة ال`رب
وعرض  DVDعن ھذه الخدمة .وبمشيئة ﷲ وتشجيعكم ستتبنى ”الرسالة االخبارية“ االعداد لھذا الح`ف`ل بش`ك`ل
سنوي ،فاالھتمام بمساعدة اخوة الرب من اعظم الخدمات التي يجب ان نحرص على نوال بركتھا في كل وقت.

كالم مفيد
النقمة واالنتقام
عندما نتعرض لالھانة واالساءة من االخرين
نسلك احد طريقين ،إما ان ننتقم ألنفسنا ممن
اساءوا الينا ،وإما ان نترك األمر ( حسب ما
اوصانا معلمنا بولس الرسول بقوله ”ال تنتقموا
ألنفسكم ايھا االحباء بل اعطوا مكانا للغضب،
ألنه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول
الرب“ )رو .( 9 : 12
ان انتقمنا النفسنا قد يكون انتقامنا اشد قساوة بما
ال يوازي مقدار ما لحقنا من اھانة ،كمن يقتل
شخصا ً تسبب في اھانته امام الناس .والمنتقم
ھنا يرتبك عدة اخطاء منھا:
 -1لم يترك لعدالة السماء ان تأخذ مجراھا ،فھو
لم يعمل بالوصية المشار اليھا.
 -2لم يترك لعدالة االرض ان تأخذ ھي االخرى
مجراھا ،فقد كان حريا ً به ان يلجأ للقضاء ،وھو
ما يسمى في عرف البعض ”قضية رد شرف“.
 -3اخطأ في حق نفسه اذ ارتكب جناية يعاقب
عليھا القانون ،وبالتالي لن يفلت ال من عدالة
االرض وال من عدالة السماء.
ربم``ا ي``رى البع``ض ان التفك``ير المنطق``ي يدف``ع
اإلن``سان إل``ى االنتق``ام م``ن الم``سئ  ،ولك``ن محب``ة
الم```سيح ت```شفق عل```ى الم```سئ فالخطي```ة ض```عف
ولي``ست ق``وة وتحت``اج لم``ن يعالجھ``ا بالح``ب ليعي``د
ھ``ذا الم``سئ الم``سكين إل``ى ﷲ  .وال``سيد الم``سيح
ك`ان ف`ي كم`ال قوت`ه عن`دما قي`د ال`شيطان بموت``ه
عل`ى ال`صليب .ونح`ن نك``ون ف`ي كم`ال قوتن`ا اذا
استطعنا ان نتخلص من الكراھي`ة للم`سيئين الين`ا
ونسامحھم ونصلي ألجلھم ملتمسين العذر لھم.
احيان``ا ق``د ت``سىء الظ``ن ب``االخرين فتنتق``م منھ``م
وترتك```ب خطي```ة تحاس```ب عليھ```ا .فك```ن ح```ذرا
وتري``ث قب``ل ان تحك``م عل``ى االخ``رين بال``سوء.
واليك ھذه الق`صة ال`تي تج`سد ھ`ذا المع`نى حي`ث
تق```ول الق```صة ك```ان رج```ل اس```ود ي```سير بج```وار
مزرع``ة خي``ول عن``دما خ``رج علي``ه رج``ل ابي``ض
ص```احب المزرع```ة واتھم```ه بمحاول```ة ال```سرقة،
ف``اخبره ان``ه عام``ل راج``ع إل``ى بيت``ه فم``ر بج``وار
المزرعة ليختصر الطريق ليعود سريعا ،لكنه لم
يقتن``ع وأم``ر بقط``ع ي``ده فقطع``وا كف``ه وع``اد ھ``ذا
الرجل حزينا إلى بيته بسبب ھذا الظلم .
م``رت األي``ام و خ``رج ص``احب المزرع``ة لق``ضاء
بعض األعمال ،فضل الطريق بين الغابات وم`ن
التع``ب جل``س تح``ت ش``جرة وغلب``ه النع``اس ،ث``م
اس``تيقظ فوج``د شخ``صا اس``ود يق``دم ل``ه كوب``ا م``ن
اللب``ن ،ف``شكره ونظ``ر الي``ه فوج``د كف``ه مقطوع``ا ً
ف`دقق ف`ي وجھ`ه وع`رف ان`ه الرج`ل ال`ذي قط``ع
كفه ،فخاف جدا وارتعب ،فقال له الرجل األسود
لقد ح`اربتني فك`رة االنتق`ام من`ك ولك`نى قاومتھ`ا
م``ن اج``ل الم``سيح ال``ذي م``ات م``ن اج``ل الذي``ن
صلبوه  .ليتنا نغف`ر للم`ذنبين الين`ا ح`تى يغف`ر لن`ا
ﷲ ذنوبنا.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعــــــــازي
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

لطفي داؤود بركات
زوج السيدة عواطف ووالد مينا وارميا وصموئيل بكـنـيـسـة
العذراء واالنبا ابرام ببرايتون ونـاصـر بـامـركـيـا ،وزوج
اخت الشماس سعيد نجيب بكنيسة مار مرقس بلندن .نـيـاحـا
Tel: 01273692026
لروحه وعزاء لالسرة.

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيح الشماس

جورج يني مقار
زوج الخادمة نبيلة ووالد كلير والدكتـورة نـيـفـيـن وفـيـفـيـان
وميرال وجيسكا .تقيم االسرة القداس االلـھـي عـلـى روحـه
الطاھرة يوم االحد  20يوليو بكنيـسـة مـار مـرقـس بـلـنـدن.
تعزيات الروح القدس لالسرةTel: 020 85953511 .

قصة قصيرة:

الحالق والزبون
كثيرون يشكون فـي وجـود
ﷲ ويــتــســاؤلــون ھــل ﷲ
موجـود؟ ومـن ھـؤالء ھـذا
الــحــالق الــذي دخــل الــيــه
زبــون لــيــحــلــق لــه شــعــره،
وكما ھـي عـادة الـحـالقـيـن
تجدھم وكأنھم بالعين راديو
ال يصمتون لحظة واحدة منذ دخول الزبون حتى مـغـادرتـه
المكان.
المھم ان صاحبنا الحالق اخذ يتجاذب اطراف الحـديـث مـع
الزبون وينتقل من مـوضـوع الـى اخـر ،حـتـى وصـل الـى
موضوع وجود ﷲ فقال الحالق انا ال اؤمن بوجود ﷲ.
الزبون  :انت ليه بتقول كده  ،ﷲ موجود طبعا ً.
الحالق :حسنا  ،انـزل الـى الشـارع لـتـدرك بـأن ﷲ غـيـر
موجود ،إذا كان ﷲ موجودا ھل ترى أناسا مـرضـى؟ وإذا
كان ﷲ موجودا ھل ترى ھذه االعداد الغفيرة مـن االطـفـال
المشرديـن ؟ طـبـعـا إذا كـان ﷲ مـوجـودا فـلـن تـرى ھـذه
المتاعب واالالم والمعاناه  .اذ كيف يسمح ذلك االله الرحيم
بمثل ھذه االمور .
فكر الزبون للحظات لكنه لم يـرد حـتى اليحتـد النقـاش . . .
وبعد أن إنتھى الحالق من عمله خرج الزبون الـى الـشارع
فشاھد رجل اشعث طويل اللحية ،قذر المنظر ،فرجع فـورا
الى الحالق وقال له  :ھل تعلم بأنه اليوجد حالق أبدا " ؟
الحالق  :كيف ذلك  ،انا ھنا وقد حلقت لك االن.
الزبون :لو كان ھناك حالقين لما وجدت مثل ھذا الرجل.
الحالق :بل الحالقين موجـودين ،لكـن اليـأتي ھـؤالء النـاس
لي لكي أحلق لھم .
الزبون  :ھـذا ھـو بالـضبط بالنـسبة الـى ﷲ ..فـا( موجـود
ولكـن ال يـذھب النــاس اليــه عنــد حــاجتھم  . . .ولــذلك تــرى
االالم والمعاناه في العالم .

أخبار كنائسنا القبطية بالمملكة المتحدة وايرلندا
كنيسة مار مرقس بلندن
تقيم كنيسة مار مرقس حفل عشاء الساعة السادسة مساء يوم االحد  20يـولـيـو بـالـمـركـز الـقـبـطـي
باستيفنج ،وتوجه حصيلة التبرعات الى دعم شراء قاعة كبيرة وقطعـة ارض فضـاء حـولـھـا مسـاحـتـھـا
ثالثة ارباع فدان بمنطقة  Hounslowغرب لندن بمبلغ مليون ونصف جنيه استرلـيـنـي ،السـتـخـدامـھـا
كمركز لالنشطة المختلفة ،ويعتبر ھذا المشروع امتداد لكنيسة مار مرقس بلندن ،حيث ستستخدم الـقـاعـة
لالجتماعات والمؤتمرات وكافة االنشطة االخرى ،كما ستبنى كنيسة صغيرة ومبنى لـلـخـدمـات وبـعـض
المشاريع االخرى في المستقبل .والجميع مدعوون لنوال بركة المساھمة في ھذا المشروع الذي سـيـخـدم
ابناء الكنيسة  .التبرعات والتذاكر مع الشمامسة ميشيل الناظر ،ونـبـيـل بـطـرس ،ورأفـت عـبـد الـبـاقـي.
تحرر الشيكات باسم St. Mark Coptic Church
تقيم مجموعة  Bless UKحفل موسيقي لمساعدة اخوة الرب اليوم االحد  6يوليو بقاعة Maria
 Assumptaالتي يقام بھا القداس االنجليزي ،تستمعون فيھا الى مجموعة مـن الـتـراتـيـل والـمـوسـيـقـى
الكنسية .مع كورال لالطفال وكورال باللغة االنجليزية ،قيمة العطاء لھذا الـحـفـل  £10شـامـل الـعـشـاء،
ويسلم للشماس رأفت عبد الباقي.

كنيسة السيدة العذراء واألنبا شنودة رئيس المتوحدين بكرويدون
تھنىء كنيسة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون الشماس الدكتور اسامة كامل وزوجته السـيـدة مـنـار
واوالدھما بحصول والده الدكتور رأفت واصف االستاذ بكلية العلوم جامعة القاھرة على جائـزة الـدولـة
التقديرية في العلوم والتكنولوجيا ،مما يعد انجازاً عظيما وفخراً للكنيسة واالقباط في الـداخـل والـخـارج،
تھانينا مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق.
كما تھنئ الكنيسة ايضا البروفيسور أشرف لبيب وزوجته مھما بمناسـبـة حصـولـه عـلـى مـنـصـب
األستاذية بكلية ھندسة جامعة بورتسموث ،تھانينا مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح.
تقيم كنيسة العذراء واالنبا شنودة معرضھا السنوي عقب قداس يوم االحد  13يولـيـو الـمـوافـق عـيـد
االنبا شنودة شفيع الكنيسة ،وسيخصص الدخل الستكمال مشروع مذبح كنيسة الـقـديـس يـوسـف الـنـجـار
والقديسة حنا الملحق بالكنيسة الرئيسية .والجميع مدعوون للحضور ونوال بركة المساھمة .

كنيسة السيدة العذراء وابو سيفين بويلز
أناب قداسة البابا شنودة الثالث  ،اطال ﷲ حياته ومتعه بالصحة ،نيافة االنـبـا انـجـيـلـوس االسـقـف الـعـام
بانجلترا للقيام بتدشين المعمودية وااليـقـونـات وحضـن االب بـالـكـنـيـسـة و  Chapelالـمـالك الـمـلـحـق
بالكنيسة .وتم ذلك يوم عيد حلول الروح القدس )عيد العنصرة( الماضي.
ويتقدم القمص فيلوباتير موريس كاھن الكنيسة والشمامسة والخدام والشعب بـالشـكـر لصـاحـب الـغـبـطـة
قداسة البابا شنودة الثالث ،طالبين أن يمنحه ﷲ الصحة والـعـودة بسـالم الـى ارض الـوطـن فـي مصـر،
كذلك يشكرون نيافة الحبر الجليل االنبا انجيلوس على قيامه بالتدشين.

كنيسة السيدة العذراء ومار جرجس ببليموث
يسعى االقباط في منطقة بليموت لشراء كنيسة لخدمة التجمع القبطي والطلبة الوافدون للدراسة في
منطقة جنوب غرب انجلترا التابعة اليبارشية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا تحت
رعاية نيافة االنبا انتوني اسقف االيبارشية ،وھناك كنيسة
معروضة للبيع بسعر  300الف جنيه استرليني وتحتاج الى
بعض االصالحات بالسقف وتحويلھا لتأخذ الشكل والطابع
القبطي االرثوذكسي ،ويوجد بالكنيسة قاعة اجتماعات ملحقة
بھا ومسرح ومطبخ وثالث حجرات لمدارس االحد ومكان
انتظار للسيارات ،وحديقة تابعة لھا.
للمزيد من المعلومات والمساھمة في ھذا المشروع يمكنكم
االتصال بكاھن الكنيسة الراھب القس بوليكاربوس الصموئيلي
على الرقم التاليMob: 07764212725 :
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