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ظھورات السيد المسيح والظواھر الروحية
بعد قيامة السيد المسيح له المجد ،حدثت ظھورات له عدة مرات قبل صعوده للسماء بعد اربعين يوما من
قيامته ،وفي ھذا الموضوع نسرد ظھورات المسيح ونناقش موضوع الظواھر الروحية الذي يدأ ينتشر
وينشره البعض على الفيسبوك ،كظھور الحمام ونزول الزيت ،ليس تشكيكا ً بل توضيحا وتصحيحا للمفاھيم،
ألن كثيرون من البسطاء ينساقون وراء ھذه الظواھر ويركزون اھتماماتھم علٮھا ،دون ادراك ان االساس ھو
رب المجد يسوع المسيح نفسه ،فلوال تجسده وموته وقيامته ما كان ھناك قديسون وال ظواھر روحية.

لنبدأ بظھورات السيد المسيح ،فأول اربع ظھورات
حدثت يوم القيامة نفسه وكانت كالتالي:
الظھور ) :1مت  (28ظھر لمريم المجدلية التي
اخرج منھا سبعة شياطين ،ومريم االخرى.
الظھور ) :2يو  (20ظھر لمريم المجدلية وحدھا
وھي تبكى عند القبر عندما ظنته أنه البستاني،
وقال لھا ”ال تبكى“ ليعطينا نحن درسا ان نعيش
القيامة بااليمان ،وال نبكي على الموتى.
الظھور ) :3لو  (24ظھر لتلميذي عمواس ،ولم
يستطيعا في البداية التعرف عليه..
الظھور ) :4يو  (20ظھر للتالميذ العشرة في
العلية ولم يكن توما معھم.
الظھور ) :5يو  (20ظھر للتالميذ ومعھم توما،
وجعله يضع اصبعه مكان المسامير ليصدق انه قام
وتعيد الكنيسة بھذا لتذكار في االحد االول بعد
القيامة ويطلق عليه "األحد الجديد".
الظھور  :6ظھر للتالميذ جميعًا وھم في الجليل،
حيث كان لقاؤه االول بھم ھناك ،وكأنه يريد أن
يقول لھم لنبدأ معا بداية جديدة وننسى ما مضى من
إنكار وخيانة وھروب وكأننا نتقابل ألول مرة.
الظھور ) :7يو  (21ظھر لسبعة من التالميذ
عندما كانوا في بحر طبرية يصطادون السمك.
الظھور ) :8يو  (21ظھر لبطرس وسأله قائال" :يا
سمعان ابن يونا" أتحبني أكثر من ھؤالء؟!"
الظھور 1) :9كو  (15ظھر ليعقوب وحده ،وھو
أول رسول ينال الشھادة على اسم المسيح.
الظھور  1) :10كو  (15ظھر لخمسمائة أخ.
الظھور ) :11مت  (28ظھر على جبل الصعود.
معجزات بعد القيامة تؤكد ناسوته :حتى ال يظن
البعض ان ما ظھر ھو جسد وليس روح ھناك
ثالث معجزات تؤكد ذلك وھي:
 -1بقاؤه على األرض بجسد القيامة أربعين يوم.
 -2االحتفاظ بالجراحات في جسد القيامة.
 -3األكل مع التالميذ ألن جسد القيامة ال يأكل..
وايضا من صفات جسد القيامة بحسب ما قاله
معلمنا بولس الرسول ) 1كو  (15انه:
ً
أوال :جسد نوراني  -روحاني  -ال يفسد.
ثانيًا :جسد خالد ال يقوى عليه الموت مرة أخرى
بل يحيا إلى األبد.
قيامة المسيح وقيامة االخرون :الفرق بين قيامة
المسيح وقيامة ما قاموا قبله او بعده ھي:
 -1قيامة المسيح قيامة ذاتية اي انه قام بقوته ،بينما
االخرون اقامھم غيرھم.
 -2من قاموا قبل او بعد المسيح عادوا فماتوا مرة
اخرى ،اما المسيح فلم يمت بل ھو حي وسياتي في
المجيء الثاني ليدين العالم.

الظواھر الروحية :لوحظ في االونة االخيرة ان
كثيرون ينشرون على الفيسبوك او اي وسيلة
اخرى صور للبعض وعلى اكتافھم حمام او
يقولون للناس ان بعض القديسين بيشتكوا في
السماء علشان ”ماعندھمش شغل“ وغيره من ھذه
االمور التي يجب اال تطرح بھذا الشكل.
ورداً على ھذه الظواھر والتعاليم الغير صحيحة،
ننقل لكم ما قاله نيافة االنبا رافائيل سكرتير عام
المجمع المقدس:
"لIIيIس مIIن األرثIIوذكسIIيIIة فIIي شIIئ الIIجIIري وراء
الغيبيات .أرجوكم ان تتحققوا من الشIئ قIبIل نشIره
أو التھليل له .ھذا الھٓ ٓوس ال يمجد اسم ﷲ ،وال يفIيIد
اإليمان ،بل بالعكIس يIعIطIي انIطIبIاعًIا سIلIبIيًIا عIن
األرثوذكسية.
اآلباء الIقIديسIون سIلIمIونIا إِيَ IمIانًIا وقIورًا مIحIتIر ًمIا
مشIIرو ًحIIا ومIIفIIھIIو ًمIIا ومIIعIIا ًشIIا بIIتIIقIIوى حIIقIIيIIقIIيIIة.
المعجزات وظھورات القديسين ونزول الIزيIت مIن
الصIIور لIIيIIس قIIاعIIدة تIIحIIدث كIIل يIIوم .الIIمIIعIIجIIزة
الحقيقية ھى الكتاب المقدس واالفخاريستيا والتقIوى
ومحبة ﷲ ومحبة الناس وممارسة الفضيلة.
اذا أردت أن تIبIشIر الIنIاس بIإيIمIانIك اسIلIك حسIنًIا
واشرح لھم تIجIسIد الIكIلIمIة .واذا أردت أن تIثّIبIت
األطفال في اإليمان سلمھم األلحIان .واذا أردت إن
تقنع الملحد اشرح له بIالIعIقIل .واذا أردت أن تIرد
منحرفًا في اإليمان أورد له اآليIات .واذا أردت ان
تقود الناس للفضيلة احكي لھم عن سيرة اآلبIاء .اذا
أردت ان ترث الحياة تعال معي نقدم تIوبIة جIمIيIلIة
عن كل الماضي األثيم فلن ينفعنا في ذلك الIيIوم إال
توبتنا مع اإليمان المستقيم وخدمة اآلخرين".

مسرحية حياة السيد المسيح من الميالد حتى
القيامة )في الھواء الطلق(

كالم مفيد
الحب بذل وعطاء
" ظلت البشرية ق5رون وم5ازال5ت ت5ع5ت5ق5د ان ك5ل5م5ة
)احبك( تعني امتلكك ،فجاء السيد المسيح ي5خ5ب5رن5ا
بان معنى كلمة )احبك( ھو ابذل نفسي ألجلك".
ھIIذه الIIعIIبIIارة قIIرأتIIھIIا وانIIا اتصIIفIIح صIIفIIحIIات
"الفيسبوك" النتقي منھا المفيد واترك مIا ھIو غIيIر
مفيد ،وما اكثر غير المفيد فيما يكتبه الكثيرون علIى
صفحات الفيسبوك .وتوقفت عند ھذه العبارة للIتIأمIل
في حياة البشر وكيف يتعاملون مع غIريIزة زرعIھIا
ﷲ في قلب االنسان ليستخدمھا في المكIان والIزمIان
الصحيح وھي غريزة "الحب" .لكن تطلعت حIولIي
فوجدت الكثيرين يتعاملون مع غريIزة الIحIب عIلIى
انه "امتالك" ،وقليلون منھم الذين يتIعIامIلIون مIعIھIا
على انھا "بذل" و"عطاء".
وھناك فرق بيIن ”االمIتIالك“ و“الIبIذل والIعIطIاء“.
فاالمتالك عادة مIا يIنIبIع مIن االنIانIيIة الIتIي تIكIون
مصدرھا الشھوة ،وھي صفة من صفات الشIيIطIان،
كأن يغرر شاب بفتاة ويشتھي ان يمتلكھا لIتIكIون لIه
فقط دون غيره بعيدا عن مفھوم البذل والعطاء.
اما البIذل والIعIطIاء فIھIو مIن صIفIات ﷲ ،الن ﷲ
محبة ،وھو الذي ،تبارك اسIمIه ،بIذل ابIنIه الIوحIيIد
ألجل خالص جنس الIبIشIر ،ألنIه "ھIكIذا أحIب ﷲ
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لIكIي ال يIھIلIك كIل مIن
يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية" )يو .(16 :3
فالحب النقي ھو بذل وعطاء بينما الحIب الشIھIوانIي
ھو انانية وامتالك .ولنا في يوسف الصديق وزوجIة
فوطيفار مثال يوضIح الIفIرق بIيIن الIنIوعIيIن .فIمIن
منھما كان يحب االخر ،زوجة فوطيفار ام يوسف؟
يقول القديس يIوحIنIا ذھIبIي الIفIم :زوجIة فIوطIيIفIار
احبت يوسف وتعلقت به وامسكتIه حIتIى تIرك لIھIا
ثوبه وھرب .ويتساءل :ھل الذي يحب يجبIر االخIر
على صنع ما ال يريد؟ وھل الذي يحب ينIادي عIلIى
اھل بيته للتشھير كذبا ً مثلما فعلت زوجة فIوطIيIفIار؟
وھل الذي يحب يحتقر االخرين مثلما احتIقIرت ھIي
يوسف وقالت عنه لزوجھIا ”الIعIبIد الIذي جIئIت بIه
الينا“؟ وھل الذي يحب يزج بمن يحب في السجن؟؟
أما عن محبة يوسف فكانت محبة نقية ..مIحIبIة بIذل
وعطاء .فكان يحدثھا باحترام ولم يجرح مشاعرھIا،
عندما قال لھا ”ھوذا سIيIدي“ ولIم يIقIل لIھIا ”ھIوذا
زوجك“ حتى ال يشعرھا انھا خIائIنIة لIزوجIھIا .ولIم
ينتھرھا بل ذكرھا بانعاماتھا علIيIه .ولIم يشIھIر بIھIا
وسط المساجين ولم يذكر ما فعلته به امIام فIرعIون.
ولما صار الرجل الثاني في مصر بIعIد فIرعIون لIم
يفكر في االنتقام منھا او حتى عتابھا.
حIقIIا ھIIذا ھIIو الIIحIب الIIنIقIIي الIIطIاھIIر ،حIIب الIIبIIذل
والعطاء وليس حIب الشIھIوة واالمIتIالك .مIثIل ھIذا
الحب الذي يبذل فIيIه االنسIان وقIتIه وجIھIده ومIالIه
وكل شيء يقدمه الجل الذي يحبه ھو الذي قال عIنIه
السيد المسيح له المجد ”ليس الحIد حIب اعIظIم مIن
ھذا ان يضع نفسه الجل احبائه ”.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تذكارات

وفيات

ذكرى االربعين للمتنيح

انتقل من عالمنا الفاني
المتنيح االب

بھيج رمزي ميخائيل

القس توماس
جوزيف فيلينج
أحد كھنة كنيستنا القبطية
بايرلندا ،تعزيات الروح
القدس لنيافة االنبا انتوني
اسقف االيبارشية
ولمجمع االباء كھنة وشمامسة وخدام وشعب
االيبارشية واسرة االب المتنيح.
انتقل من عالمنا الفاني )باستراليا( المتنيح

ادوارد ارميا يني مقار
شقيق الIدكIتIور جIورج مIقIار زوج السIيIدة الIھIام
يوسف جاد  ،وعم مايكل ومينا ومارك .وسIتIتIقIبIل
االسرة العIزاء بIقIاعIة كIنIيIسIة الIعIذراء والIمIالك
بجولدرز جرين من الساعة  5 - 2يوم االحIد 22
مايو  .نياحا لروحه وعزاء لالسرة .
Tel: 020 82052410

زوج السيدة سامية ووالد اوليفيIا وبIوال وسIتIيIفIنIي
وانتوني ودانيال ،وابن خالة الفريد جIرجIس زوج
السيدة سھير .تقيم االسرة ذكرى االربعين بكنIيIسIة
مار جرجس باستيفنج يوم  4يونيو .عزاء لالسرة.
ذكرى اال ربعين للمتنيحة

نرجس فريد سرور
والدة رضا ميالد زوجة مدحت مقIار وجIدة سIارة
ومارينا وانتوني بكنيسة السيدة العذراء بكIرويIدون
يوم االحد  29مايو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
ذكرى االربعين للمتنيح

بيشوي ثروت شحاتة
ابIن شIقIيIقIة السIيIدة ايIفIون زوجIة عIزيIز فIIوزي
بكنيسة العذراء واالنبا شIنIودة بIكIرويIدون ،نIيIاحIا
لروحه وعزاء لالسرة .
الذكرى السنوية للمتنيحة

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

لوسي لويس حنا

والدة استر زوجة م .كيني ماروود وجIدة روكسIي
وروبرت بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحIھIا
Tel: 020 84060026
وعزاء لالسرة.

شقيقة دكتور لينزي حنا  ،وعمة دكIتIورة لIورنIس
ودكتورة دميانة لينزي بمانشستر ،وشقيقة لIوريIن
لويس زوجة عدلي بكIنIيIسIة ابIي سIيIفIيIن بIويIلIز.
القداس االلھي االحد  22مايو بIكIنIيIسIة مIار مIيIنIا
بمانشستر .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

الين يوسف اسكندر

تذكارات

الذكرى السنوية للمتنيح

ذكرى االربعين للمتنيح الشاب

صفوت عزيز

شريف عادل حبيب مقار

زوج السIIيIIدة ايIIمIIان ووالIIد كIIل مIIن مIIيIIنIIا وديIIنIIا
وميصائيل ،بكنيسة مار مرقس بلندن.

نجل عادل مقار زوج السيدة سھير وشقIيIق رانIيIا.
القداس االلھي على روحه الطاھرة يIوم السIبIت 4
يونيو بكنيسة مIار مIرقIس بIلIنIدن .نIيIاحIا لIروحIه
Mob: 07730954478
وعزاء لالسرة.

نادر حنين

ذكرى االربعين للمتنيحة

زوج السيدة ليلى بكنيسة مار مرقس بلندن  .نIيIاحIا
لروحه وعزاء لالسرة.

الذكرى السنوية للمتنيح

فيكتوريا زكي
والدة ايفون بكنيسة مانشستر ،وفايز ،وثناء زوجIة
الشماس ابراھيم جرجس بكنيIسIة الIعIذراء واالنIبIا
شنودة بكرويدون ،القداس االلIھIي يIوم االحIد 29
مايو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

الذكرى السنوية للمتنيحة

فايزة اسعد يعقوب
زوجة الشماس ناجي جميل بIكIنIيIسIة مIار مIرقIس
بلنIدن .الIقIداس االحIد  22مIايIو .نIيIاحIا لIروحIھIا
وعزاء لالسرة

ذكرى االربعين للمتنيحة

مادلين جورج اسكندر
زوجة المتنيح حكيم شحاتة ووالدة كل من جرجIس
وسعد زوج تريIز ورأفIت زوج مIريIم ومIمIدوح،
اقامت االسرة القداس على روحھا الطاھرة بكنيسة
مIار مIرقIس بIلIنIدن يIوم االحIد  15مIايIو .عIIزاء
Mob: 07876197122
لالسرة.

رحلة نھرية
تقوم ھيئة ”سانت كيرل“ الخيرية برحل5ة ن5ھ5ري5ة
في نھر التيمز يوم ااالحد  12يونيو م5ن الس5اع5ة
 5الى الساعة  9مساء .للحجز واالستفسار يمك5ن
االتصال بالشماس :
الدكتور رفيق 07859076473 :
الدكتور اشرف خير07958329893 :
تفاصيل اخرى في االعالن ادناه.

حكمة العدد
ال خير في امة يكون:
السيف في يد جبنائھا
والمال في يد لصوصھا
والقلم في يد منافقيھا

تھاني
خطوبة سعيدة
تمت خطوبة د .سام بانوب
على االنسة
مونيكا ماھر جورج
يIIكIIنIIيIIسIIة الIIعIIذراء واالنIIبIIا
شنودة بكرويدون .تھانينا للخطيبين والف مبروك.

كنيسة مار جرجس  -شرق لندن
بمناسبة االحIتIفIال بIذكIرى الشIھIيIد الIعIظIيIم مIار
جرجس  ،تIقIيIم كIنIيIسIة الIعIذراء ومIار جIرجIس
بشرق لندن احIتIفIاالت ومIعIرض ايIام  28و29
و  30مايو الجاري ،تIبIاع فIيIه مIنIتIجIات مIخIتIلIفIة
ومIIأكIIوالت وحIIلIIويIIات ،وتIIوجIIه حصIIيIIلIIة ھIIذا
المعرض لشراء كنيسة جديدة لخIدمIة الشIعIب فIي
المنطقة .والجميع مدعوون للحضور والمساھمة.

اذكر يارب مرضى شعبك
الخادمة ماري باسيلي زوجة الشماس االستاذ
راتب باسيلي تعالج حاليا بمستشفى:
Royal Free Hospital
Ward : 9 west
Visiting time: 2 - 8
نرفع قلوبنا بالطلبة والصالة ألجلھا لينعم ﷲ عليھIا
بالIعIافIيIة والشIفIاء .وعIلIى كIل اخIوتIنIا واخIواتIنIا
المرضى في كل مكان.
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”الرسالة االخبارية“ :رسالة روحية  ،تعليمية ،اجتماعية  ،تصدر كل اسبوعين وتوزع مجانا على الشعب القبطي في المملكة المتحدة وايرلندا.
Correspondent & Editors:
Ekladious Ibrahim: Tel: 020 89977628, Mob 07931 803963 Rafat Abdel-Baki: Tel: 020 88130379, Mob: 07958624330
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