
طباعة الصفحة

 اإلنجیلیة تعبر عن فرحتھا بظھور العذراء في الوراق"  الدوبارةقصر"
 عماد توماس 

  خاص األقباط متحدون -عماد توماس : كتب
ا على موقعها الرسمي وموقع التابع للكنیسة، عبرت فیه عن فرحتها العمیقة تجاه " مدرسة المسیح" أصدرت كنیسة قصر الدوبارة اإلنجیلیة بیاًن

 . یحدث اآلن بكنیسة العذراء مریم بالوراقالحدث العظیم الذي
أن هذا الظهور العظیم ال یتعارض مع طرق  -راعى الكنیسة- سامح موریس وقال القس الدكتور

ا بإنجیل متى اهللا التي أعلنها عندما صرخ المسیح  52،53 : 27 لنا في الكتاب المقدس، مستشهدً
 . قیامته الروح تفتحت القبور، وقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین وخرجوا من القبور بعدوأسلم

 یستمر اهللا في وفي نهایة البیان شكر سامح موریس اهللا ألجل هذا الحدث وصلى من أجل أن
 .اإلعالن عن نفسه في كل كنیسة في مصر

 
 

  إلكترونیة على موقع الفیس بوك، تدَعي أنها الجروب الرسمي لمدرسة المسیح وینسب هذاوفى سیاق متصل، حذرت الكنیسة من وجود مجموعة
 الشخصیات والقیادات الكنیسة التي تقدرها وتحترمها الجروب الكثیر من اآلراء واألقوال إلى القس سامح موریس والتي تُسيء إلى الكثیر من

 :وقالت الكنیسة أن المجموعة اإللكترونیة الفعلیة لمدرسة المسیح هي,  موریسكنیسة قصر الدوبارة والقس سامح
schoolofchrist.tv◌ ٍ/http://www.facebook.com 

 
ذكر  الدكتور القس منیس عبد النور أن یتقاعد عن منصب  أن القس الدكتور سامح موریس یرعى الكنیسة اإلنجیلیة بقصر الدوبارة بعد أن طلبیُ

 منهاج دراسي یقدم من خالله" معجزة"على القناة الفضائیة المسیحیة " مدرسة المسیح" سامح برنامج ، ویقدم القس2008مارس  21الراعي في 
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 .متكامل للتلمذة الروحیة في الحیاة المسیحیة

 
 

 : كامالً البیان
 موریس عن فرحتها العمیقة تجاه الحدث العظیم الذي یحدث اآلن وهو ظهور تعبر الكنیسة اإلنجیلیة بقصر الدوبارة وراعیها القس الدكتور سامح

 . العذراء مریم فوق كنیسة العذراء بالوراقالقدیسة
 تفتحت القبور،  یتعارض مع طرق اهللا التي أعلنها لنا في الكتاب المقدس، فعندما صرخ یسوع وأسلم الروحونحن نرى أن هذا الظهور العظیم ال

 ) 53, 52: 27مت. ( ودخلوا المدینة المقدسة، وظهروا لكثیرینقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین وخرجوا من القبور بعد قیامته،
 . العزیزة ألجل هذا الحدث ونصلي لكي یستمر اهللا في اإلعالن عن نفسه في كل كنیسة في بالدنالذلك نحن نشكر اهللا

 
 موقع الكنیسة على االنترنت
http://www.kdec.net/ 
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