
 

   توضيحية   رسال 

 الظواهر غري العادية حول  

 . ال ردن   / مار رشبل   أ رسة دلى  

 

النظر    بدون حنن نعمل أ ن القديس رشبل اذلي أ رىض هللا يف حياته ما زال يس متطر عىل البرشية نعام كثرية  

ه. ومثة شهادات كثرية حول النعم اليت  ديهنم وعرقهم ولوهنم. وانترش تكرميه وطلب شفاعته يف العامل كل   ا ىل

ليه سب تُن و . من هللا بفضهل البرش انلها   .  س نواي الظهورات اخلاصةعرشات  ا 

  ملار رشبل   ش به يومية  ظهورات و   عمنوسائل التواصل خبصوص  النقاش عىل     الآونة ال خرية احتدل يفو

ل .  اليت حتمل امسه  رسةال    أ عضاءحد  ورسائل منه ل   د والبعض منكر وأآخرون ابنتظار سامع البعض مؤي

 شق ابللكامت والقدح واذلم.  ر وأ خذ اجلدل منحى سلبيًا بلغ حدل ال ُحمك الكنيسة. 

 ييل:  ماعل  تأ كيد ممثلو الكنائس الاكثوليكية يف ال ردن ال رغب يذلا 

 

املعرتف هبا من  الفائقة للطبيعة  كتاب التعلمي املس يحي للكنيسة الاكثوليكية بأ ن الظهورات    يوحض  أ واًل: 

ني، وال ترتقي ا ىل مس توى الويح  عىل املؤمناملعروضة    قبل الكنيسة ليست من وديعة اال ميان ال ساس ية

منا تُ   .  (67. )راجع رمق والتقوى ز عىل اال ميانفل  ف وحيًا خاصا ُيح صن  العام والعقائد املعلنة، ا 

من بني حوايل    ظهور  16  ـ الكنيسة رمسيا باعرتفت    الآن،حىت  نسب اىل ال م الساموية.  تُ أ كرث الظهورات  

وأ ابريس يدا يف    (،1531غوادالويب يف املكس يك )  تكل اليت متت يف   اعهنا. من بيهن  بالغ اال  مت    2500

    (. 1917وفاطمة يف الربتغال )  (،1858ولورد يف فرنسا )  ( 1846والساليت )  (،1717الربازيل )

اعرتفت الكنيسة خالل  كام      عاما.  40علهيا    اليت مرل   ظهورات مديوغوريه  يف  ايوال يزال التحقيق جار

 للقديس يوسف.   فقط العصور بأ ربعة ظهورات

نف  الظهورات  الكنيسة    تتدارسوال   يبقى  ريض  مل رسال شفاء ملي  الظهور  ا ذا اكنف.  اصةابخل اليت تُصح

عامة  رسائل    تتضملن  ظهوراتب ال مر  يتعللق  ولكن عندما    ال مر حمدودا بني القديس واملنتفع من النعمة. 

 .  ق من حصهتاللتحقل دراسة جادة اىل فال مر يتاج  يعطهيا القديس ل هل ال رض 



ن مسؤولية فتح    : اثنيا  أ و مؤمتر ال ساقفة أ و   احمليل  ال سقفتقع عىل عاتق    يف حصة الظهوراتحتقيق  ا 

الهوت وغريمه من املتخصصني.  الطباء وعلامء  جلنة من ال    تطلب معل ي ال مر  و   السينودوس البطريريك. 

اال ميان   يضعو  عقيدة  اال    مجمع  روما  التحقيق  حتمكُ اليت  عايري  املو   رشادات يف  جراء  اذليا  سال  ر   ل يشمح   ، 

معاتالظهور وتطابقها  و   تعالمي  ،  دافع  و   ،الكنيسةاال جنيل  ال   وعدم  الرحبغياب  ميان  ا    ، ءبسطااس تغالل 

اليت تنتج  الروحية  والامثر  املرافقة    العالمات أ و املعجزاتو   ،ومسعته ال دبية  "النفيس لـ "الرائ   تزانالاو

صدار احلمك  ادلراسة  عن مراجعةال خري  املسؤول  و   .عن الظاهرة   روما.  يفمجمع عقيدة اال ميان    هوالهنائ    وا 

وعة مار  للظاهرة املرتبطة مبجمدراسة وافية بحىت اليوم يف ال ردن  تقم أ ي جلنةوعىل سبيل التخصيص مل 

 .بنوع من احلذرمع الظهورات والرؤى واال ياءات تتعامل عادة علام بأ ن الكنيسة ، رشبل

 

آ امياهنم  هبا  يتقوىل   لطبيعةفائقة ل الظواهر  الاملؤمنني عن    بعض  يبحث :  اً اثلث    اعهنال يبحثون  خرون  ، بيامن أ

اليومية  منكمة هللا و   منقوة  الدون  س متي ل هنم   الرابنية  متلكني   ،الصالة  العناية  الروح  و   عىل  لهامات  ا 

آمنواأ مثال هؤالء عندما قال لتوما  . وقد امتدح يسوع سدالق   (. 29:20" )يو  ومل يروا  : "طوىب لذلين أ

يبىن عىل الكتاب  طبيعة ضاٌر ابالميان احلقيقي، اذلي  لل فائقة  الان املبالغة يف البحث عن هذه الظواهر  

 .  ووعود هللا الصادقة املقدس وتعلمي الكنيسة 

 

زوا عىل رسال اال جنيل اجلوهرية ويه التوبة واملغفرة والسعي يركل   أ ن  تطلب الكنيسة من املؤمنني:  رابعاً 

تضايه معجزة    وفاسدمعجزة شفاء أ معى. وتوبة ظامل وسارق    توازيعن ضالهل  اىل القداسة. فتوبة انسان  

أ و   (56- 41:  8)لو    ل شخاصاماكفأ ة ال ميان    والآايتابملعجزات  شفاء خملع أ و أ مص أ و أ بمك. ويسمح هللا  

أ و  مبارشة من هللا    ،وميكن أ ن حتدث يف أ ي ماكن وزمان  . (11:  2)يو    حلهثم عىل مزيد من اال ميان 

ال أ هنا  أ حد القديسني، ال م الساموية أ و بشفاعة لهيةالهناية ا ىل ال تعود يفا   . وليس للبرش ، قدرة اال 

 

بشلك  و يف الوقت املناسب    ال ردن   /ة بأ رسة مار رشبل  طاملرتب   ظاهرةالتدرس الكنيسة    سوف ًا:  خامس 

 وابنتظار أ ن تصدر حمكها نطلب من املؤمنني ال مرين التاليني:  ورصني كام اعتادت أ ن تفعل. ءهادى

   . أ بناهئا سجام بني  ن الا و   احلفاظ عىل وحدة الكنيسة  -أ  



مقاالت عدائية  لنرش  الاجامتعي  وسائل التواصل    اس تخدام عدم  نرجو    ا ذل   . ونبيل   سام    هدف   الوحدة 

  . جترمي الرأ ي الآخر  وأ  جترحي  عدم  ا ىل  يب ابملؤمنني  هن و   .او ينكروهنا   الظاهرة قون  من يصدل حبق  الذعة  

ن التجرحي   القانون املدين اذلي يدين وخيالف    اال مياين   سل احلاال نساين و   التعامل  خطيئة يف مقياسا 

   أ شاكهل. القدح واذلم بلكل 

أ و  عدم    - ب   درست يف ال ردن  الكنيسة    أ ن ب   الاجامتعي   عىل وسائل التواصل الرتوجي  التلميح 

ل   القديس   ىل ا  بة  املنسو والرسائل  الظهورات  و   املعجزات  هتا   هتا وتبن   قابالت مو أ خبار    نرش عدم  نرجو  كام  .  وأ قرل

حىت صدور  وذكل  ،  ا ىل القديس  نسويةوالرسائل امل عجزات  املحول    املوقع الرمسي ل رسة مار رشبلعىل  

   . حمك الكنيسة 

ه  النقدعن  و املذكورة  الظاهرة  عن    نسمع  حننس نوات و منذ ثالث     يت ال  ةالروحي  الامثرعن  و ال بل  لها    املوجل

ن  و   .نتج عهنات  املؤمنني  تشجيع  ل و   تابعة اجملموعة روحيامل امنا هو    للظاهرةنا  ال يعين تبني   مرشد رويح  تعينيا 

أ رسة مار رشبل بصفهتم لك مؤمنهيا ومن بيهنم  الكنيسة أ ن حتتضن  ومن هذا املنطلق، تريد  .  عىل الصالة

مياهنماذل  والكتايب   والالهوت   الرويح  تعلميوأ ن تقدم هلم ال   لها  أ بناء قال يسوع:  قد  . و ي يبحثون عهنا لتقوية ا 

 ( 6: 5للجياع والعطاش ا ىل الربل فا هنم يش بعون." )مىت   "طوبىي

ذ  وأ خريا    طلب من هللا  ن،  حمك الكنيسة بصرب  منتظرين    ، مياهنم بشلك هادئا  نشكر مجيع اذلين يعيشون  ا 

رينبركة خاصة للمرىض واحملتاجني و   . الصعبة من الظروف الوابئية لك املترضل

 حاممك هللا بشفاعة س يدتنا مرمي العذراء اللكية القداسة.
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