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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

مسارات التوبة الخمسة
يس يوحنا الذهبّي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية عظة للقدِّ

الجزء الثالث
اوضحنا في العددين السابقين ما هي التوبة 
كيف  سنطرحه  الذي  والسؤال  ومسارتها، 

يتغير اإلنسان بالتوبة؟
وتغير  واهتدى  انقلب  اإِلنسان  أَنَّ  التوبة هي 
الى عصر  التبديل في اإلنسان يحتاج  وتبّدل. 
يكفي  ال  ذاته.  يعصر  ان  اإلنسان  على  الذات، 
من  سلسلة  ويتلو  الكاهن  امام  يقف  ان 
الخطايا، هذا ليس بتوبة. التوبة هي انسحاق 
القلب، هي غسل القلب،وهذا يتطلب تغيير 
كيان االنسان بجملته، واإلنسان عنيد متكبر 
بطبيعته ال يخضع بسهولة وال يطيع، فكيف 
كيف  له؟  ومطيعا  اهلل  من  قريبا  يصبح  إذا 
بقلوب  اهلل  مشيئة  من  نمتلئ  ان  نستطيع 
روحيا  تدريبا  منا  يتطلب  هذا  كل  متحجرة. 
القلب  لّينا.  مطواعا  االنسان  يصير  حتى 
يقول  كما  اهلل  يرذله  ال  المتواضع  الخاشع 

الكتاب المقدس. 
ولكن كيف نأتي بهذا القلب، و صاحب القلب 
يحتاج   األمر  الكبرياء.  يترك  ان  عليه  المتكبر 
الى  انسحاق،  ،الى  دموع  الى  تواضع،  الى 
صلوات، الى مطالعات روحية ،الى اقتداء بربنا 
يسوع المسيح، الى حمل صليب ربنا واّتباعه. 
االنسان  يصير  كي  زمن  الى  األمر  هذا  يحتاج 
رقيقا. لهذا التوبة هي معركة الحياة بأكملها 
منذ البداية حتى نلفظ الروح ونحن باقون في 
حالة التوبة. التوبة جهاد متواصل ضد الخطايا 

،ضد قساوة القلب، ضد الكبرياء،
قاسي  ألن  للتوبة،  لدود  عدو  القلب  قساوة 
متعجرف  متكبر  عنيد  إنه  يتوب،  ال  القلب 

وهذه كلها عيوب تمنع التوبة الحقيقية

القلب،  منسحق  إنسان  هو  الحقيقي  التائب 
كبرياء.  إسمه  شيء  كل  من  خال  متواضع 
التوبة تستجلب الفضائل الروحية لتحل فينا 
أرواحنا والسالم في قلوبنا،  ولتزرع الفرح في 
أناة.  وتزرع مكانه طول  الغضب  تقتلع  التوبة 
التواضع،  تقتلع كبرياءالنفس وتزرع بدال منه 
التوبة  السالم.  مكانها  وتزرع  العداوة  تقتلع 
تطرد منا النجاسة والتراخي والكسل وتحثنا 
بعد  الخيرية.  واألعمال  والسهر  الصالة  على 
ال  من  منا  يوجد  هل  التوبة،  عن  الكالم  هذا 
يرغب بالتوبة ليتغرب عن األمور الشريرة التي 
تقسي القلوب وتجعلها غير قادرة على رؤية 

النور العجيب؟؟؟
جناحيه  َيبسط  التائب  االنسان  تجعل  التوبة 
السماء من خالل  أعالي  الى  كالنسر ويصعد 

فضائلها الروحية. 
يدين  في  َتسقط  بان  ألنفسكم  تسمحوا  ال 
توبة  توجد  ال  ألنه  الرحيم،  المسيح  يدي  غير 
في الحياة األخرى فهناك سوف تجيب المالئكة 
ليس  هذا  عبثا؟  تصرخون  لما  لكم:  قائلة 

مكانا للصراخ.
لتتب إذا ولتذرف دموع التوبة كي يأتي اليك 
المخلص قائال لك بفرح: “مغفورة لك خطاياك«.” 
بسكبنا دموع التوبة يشفق اهلل علينا ويرينا 
داخلنا  يدخل  القدس  الروح  ويجعل  رحمته 

ويجعل منا مسكنا له.   
بسكبنا دموع التوبة يسترجعنا اهلل ويصّيرنا 
مع  نعلن  وهكذا  أخرى،  مرة  جديدة  خليقة 

المالئكة بملء حناجرنا
» المسيح قام، حًقا قام«.

لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية
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د.ماهر زبانه

خمس و أربعون شمعة ... و مزيد من الفخر !
روضة وهبة تماري...

على  الفارقة  وعالمتنا  الماسية،  ايقونتنا 
صفحات يومياتنا منذ  عقود .

نبع فخرنا، وأساس تميزنا عبر السنين .
تزينها  الجنات...  وجنة  الوردية،  حديقتنا  

فراشات الحقل بالوانها الزاهية . 
وعبق  الشام  ياسمين  برائحة  ترابها  معطر 
من   - كالمسك  عرق  وحبات  البري،  الزعتر 

اجساد قاطنيها الصغار ...
تعانق   تكاد  بسنديانات  جوانبها  مظللة 
  - الدار  اصحاب  كشموخ  شامخات  السماء، 
تصبغ  التاريخ،  عمر  من  عمرها  زيتون  وأشجار 

على المكان قدسيته .
 حتى أزهار الحقل هناك، تعي عظمة المكان 
وترسم  حلة،  بأبهى  دوما  تكون  أن  اال  فتأبى 
وأروع  قزح  قوس  من  أجمل  لوحة  بتناسقها 

من حدائق االرض كافة .
جدرانها تحتضن ذكريات من مروا من هناك، 
أجواء  في  وضحكاتهم  اصواتهم  تتردد 
في  بيزنطينية  كمعزوفة   ، نهار  ليل  المكان 

ليلة الميالد .
وتسرد  البدايات،  حكاية  تحكي  وزواياها، 

قصص النجاحات لحظة بلحظة .
حكاية ال تعرف نهاية. هي قصتنا على مسرح 

الحياة . 
لإلنسان  الوالء  على  اقسموا  ابطالها  ملحمة 
عشق  حباته  من  ويتجرعون  الوطن،  وتراب 

اإلباء  يوما بعد يوم .
قاماتهم ال تعرف االنحناء وهاماتهم  مرتفعة 
بعزة  نحو االعالي - تنظر للمستقبل بواقعية 
وحكمة ، مذللة كل الصعاب من أجل االرتقاء 

بما لديها بفخر .

قلوبهم  بحنان  يرعون 
فلذات  نفوسهم  وصفاء 
يشتد  وحين  اكبادنا، 
عـــودهــــــم، يـطلـقـــونـهــم 
للـمـسـتقبـــل مــــؤهــليــــن، 
بــالــمــعــرفــة  مســلــحــيــن 

كلمة العددكلمة العدد

وحبهم لألرض والقيم .
في كل عام، تلبس روضتنا في بداية الصيف 
أجمل حليها لتحتفل بنضوج براعمها الصغار. 
من  والثالثين  الواحد  في  الحال  كان  هكذا 
يومين، حيث  العام، وعلى مدى  أيار من هذا 
فؤاد  مسرح  وعلى  الرياض،  روضة  إحتفلت 
يغنم ، في رحاب شقيقتها الكبرى ، المدرسة 
الوطنية االرثوذكسية - الشميساني، بتخرج 

الفوج الخامس واالربعين من ابنائها . 
إحتفال يرتقي الى أهمية الحدث . ميزه  الحب 
على  الفرح  دموع  وأضفت  السعادة،  ولونته 

وجنات الحضور رونقا ال مثيل له . 
رقص و غناء، بعفوية صادقة نابعة من طهارة 
بأخر  الصغار  ابناؤنا  احتفل  هكذا  كيانهم. 

يوم في جنتهم الصغيرة .
الى  الرحيل  ساعة  وحانت  األيام  مرت  قد 

»المدرسة الكبيرة« كما يسمونها .
الوردي  حلمها  منها  ولكل  اجياال.  تلي  أجيال 
االيام سريعة  تمر   . اوسع  أفضل وفضاء  بغد 
ويأتي الربيع بعد شتاء - وتمر الفصول كلها 
بعده  من  الفجر  ويبزغ  الليل  ينتهي  تباعا. 
 - سريعة  اعتدناها،  كما  الحياة  دورة  وتبقى 
الرياض  درة  تماري  وهبة  روضة  معها  وتبقى 
وحجر الزاوية في بناء جمعية الثقافة والتعليم 
الوقود  فرحنا  دموع  وستبقى  االرثوذكسية 

الذي يغذي فينا األمل بأن القادم أفضل .
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية تحتفل بتخريج 
الفوج الخامس واألربعين من أطفال روضة وهبة تماري

تم تخريج الفوج الخامس واألربعين من أطفال 
 )157( عددهـــــــم  والبالغ  تماري  وهبة  روضة 
الجمعة  يومي  مجموعات  ست  على  طفاًل 

والسبت 5/31 و 2019/6/1 .
الملكي  بالسالم  االحتفال في كل تخريج  بدأ 
وصالة مباركة من اآلباء األجاّلء وتقديم كلمات 
من قبل الرعاة ومديرة الروضة السيدة زهية 
شداد أبو خضر. وتخلل كل حفل مجموعة من 
مختلفة  بلداًنا  تمثل  التي  والرقصات  األغاني 
من حول العالم  قدمها أطفال الروضة. وفي 

أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

على  الشهادات  توزيع  تم  حفل  كل  نهاية 
األطفال الخريجين.
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يوم الجمعة 2019/5/31
العاشرة  الساعة  االولى  المجموعة  تخريج 
صباحا وعدد الخريجين )26( طفاًل برعاية عضو 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  اإلدارية  الهيئة 
وصالة  مشحور  جورج  السيد  األرثوذكسية 

مباركة من قدس األب باجس كفوف.

الثانية  الساعة  الثانية  المجموعة  تخريج   
عشرًة وعدد الخريجين )25( طفاًل برعاية عضو 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  اإلدارية  الهيئة 
وصالة  نجمه  سالم  األستاذ  األرثوذكسية 

مباركة من قدس األب بطرس جنحو.
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أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

بعد  الثانية  الساعة  الثالثة  المجموعة  تخريج 
الظهر وعدد الخريجين )26( طفاًل برعاية عضو 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  اإلدارية  الهيئة 
األرثوذكسية السيدة ميرنا الكور وصالة مباركة 

من قدس األب الكسيوس قاقيش.

يوم السبت 2019/6/1 
العاشرة  الساعة  االولى  المجموعة  تخريج 
صباحا وعدد الخريجين )27( طفاًل برعاية عضو 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  اإلدارية  الهيئة 
وصالة  سنداحة  نرمين  السيدة  األرثوذكسية 

مباركة من قدس األب الكسيوس قاقيش.



7

تخريج المجموعة الثانية الساعة الثانية عشرًة 
وعدد الخريجين )27( طفاًل برعاية عضو الهيئة 
اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
قدس  من  مباركة  وصالة  زبانة  ماهر  الدكتور 

األب بطرس جنحو.

بعد  الثانية  الساعة  الثالثة  المجموعة  تخريج 
برعاية  طفاًل   )26( الخريجين  وعدد  الظهر 
الثقافة  لجمعية  اإلدارية  الهيئة  رئيس  نائب 
والتعليم األرثوذكسية السيدة نهى شنودة 

وصالة مباركة من قدس األب مهند مخامرة.
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
تكرم أعضاء أسرة الجمعية

والـتـعـليـــم  الثقــافــة  جمـعـــيــــــة  أقـــامــت 
األرثوذكسية حفًلا مميًزا لألعضاء العاملين 
الشتوي  المسبح  الجمعية على  أسرة  من 
رئيس  بحضور  األرثوذكسي  النادي  في 

وأعضاء الهيئة اإلدارية السبت 2019/6/15.
بدىء الحفل بدعاء لقدس األب إليكسيوس 
قاقيش تمنى فيه التوفيق والنجاح لجمعية 
ولرئيس  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
وأعضاء الهيئة اإلدارية ومؤسساتها التربوية 

وكوادرها من معلمين وإداريين وعاملين.
ألقى رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان 
إلدارات  فيها عن شكره  عًبر  حمارنه كلمة 
المعلمين  ولجميع  والرياض  المدارس 
المزيد  لهم  وتمنى  والعاملين  واإلداريين 
والزمالء  الزميالت  وهنأ  النجاحات،كما  من 
الذين أمضوا في الخدمة خمسة عشر عاًما 
المزيد  تحقيق  لهم  وتمنى  عاًما  وثالثين 

من النجاحات لخدمة أبنائنا الطلبة ووطننا 
الغالي.

الخدمة  في  أمضوا  الذين  المكرمون 

خمسة عشر عاًما:- 
1 - بيتر عيسى داود دحمس
2 - عالء يوسف عايد المصري

3 - أروى تركي فايز الحجلي
4 - رنده عيد عواد فاخوري

5 - شيرين فريد موسى قاقيش
6 - ساميه سالم نعيم المصري

7- سوزان إدمون خليل عسل
8- وسام فؤاد نعمان إمسيح

9 - لبنى يوسف ميخائيل خوري
الخدمة  في  أمضوا  الذين  المكرمون 

ثالثين عاًما
1 - فاتنه خلف يوسف الكرادشه
2 - خلود سالم فضيل قاقيش
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الزميلة لبنى خوري

الزميلة سامية المصري

الزميلة أروى الحجلي

الزميلة سوزان عسل

الزميلة شرين قاقيش

الزميل عالء المصري

الزميل عطا اهلل هنديله األب أليكسيوس قاقيش الدكتور إحسان حمارنه
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الزميل بيتر دحمس

الزميلة هيفاء عواد 

الزميل غانم حمارنة

الزميلة دينا كرادشة / عن والدتها فاتن كرادشة

الزميلة مرام أبو الهيجاء

الزميلة دعاء العمري

كما كرم الدكتور إحسان حمارنه الزميالت 
في  للخدمة  استقالوا  الذين  والزمالء 
مواقع أخرى أو لديهم رؤى لنهل المزيد 

من العلوم وهم:
1 - الزميلة دعاء أحمد العمري بعد خدمة ست 

سنوات
خدمة  بعد  حمارنه  متري  غانم  الزميل   -  2

إحدى وعشرين سنة

3 - الزميلة مرام محمد أبو الهيجاء بعد خدمة 
إحدى وعشرين سنة 

4 - الزميلة هيفاء منير عواد بعد خدمة تسع 
وعشرين سنة 

أحيته  والذي  الحفل  بهذا  الحضور  استمتع   
جوائز  توزيع  تم  كما  الطرب،  سالطين  فرقة 
قًدمها  والتي  الفائزين  الدخول على  بطاقات 

عدد من المتبرعين والمؤسسات الوطنية.
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أخبار لجنة الشبيبة النسائيةأخبار لجنة الشبيبة النسائية

» التواصل لعالقات سلسة في حياتنا «
قدمتها المهندسة واإلعالمية رندا عازر

النادي  في  النسائية  الشبيبة  لجنة  أقامت 

مع  اجتماعًيا  ثقافًيا  نشاًطا   األرثوذكسي  

المهندسة واإلعالمية والمدربة رندا عازر بعنوان 

التواصل لعالقات سلسة في حياتنا« حضره   «

وقد  وضيوفهم،  الجمعية  أعضاء  من  عدد 

النشاط  لهذا  استحسانهم  عن  الحضور  عًبر 

والرغبة في حضور نشاطات أخرى مماثلة،

الجمعية  درع  تقديم  تم  اللقاء  نهاية  وفي 

للمحاضرة رندا عازر تقديًرا لجهدها وتعاونها 

مع اللجنة.
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رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية
 يقدمون التهاني لقدس األرشمندريت قسطنطين قرمش

اإلدارية أصدق  الهيئة  رئيس وأعضاء  قًدم 

التهاني لقدس األرشمندريت قسطنطين 

أرشمندريت  لقب  منحه  بمناسبة  قرمش 

خريستوفورس  المطران  سيادة  قبل  من 

منزله  في  لقدسه  زيارتهم  خالل  وذلك 

اإلثنين 2019/6/10، والذي بدوره قدم الشكر 

هذه  على  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  لرئيس 

التوفيق  لهم  متمنًيا  الطيبة  البادرة 

والمزيد من العطاء الخير لمنفعة جمعيتنا 

الحبيبة وتحقيق أهدافها النبيلة.  
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رحلة روسيا الرابعة من 31 أيار وحتى 7 حزيران / 2019 
إلى مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو

والتعليم  الثقافة  جمعية  نظمت 

روسيا  جمهورية  إلى  رحلة  األرثوذكسية  

أيار   31 من  الفترة  في  الصديقة  اإلتحادية 

العاملين  لألعضاء    2019 حزيران   7 وحتى 

الوفد  زار  حيث  وأصدقائهم.  والمؤازرين 

وقد  بطرسبرغ وموسكو،  مدينتي سانت 

بالمناظر  الرحلة  في  المشاركون  استمتع 

الكنائس  من  العديد  وزاروا  الخالبة 

والمتاحف الروسية الشهيرة.

الزميل  الجمعية  عن  ممثال  الوفد  رافق 

في  المحاسبة  قسم  رئيس  دحمس  بيتر 

الجمعية.



14

الرسالة الصحيةالرسالة الصحية

Stem Cells  الخاليا الجذعية
هي خاليا حية غير مكتملة اإلنقسام  وقادرة على 
تكوين خاليا بالغة في ظروف مناسبة، ولها القدرة 
على اإلنقسام و التكاثر و تجديد نفسها، وتسمى 
أيضا بالخاليا الجذرية، أو الخاليا األولية أو األساسية .

الجسم  في  األم  الخاليا  هي  الجذعية  الخاليا 
التي  واألنسجة  الخاليا  جميع  منها  تتطور  حيث 
بدائية  بشرية  خاليا  وهي  اإلنسان،  جسم  تكون 
أال  مهمة  خاصية  ولها  الجسم  في  موجودة 
أنواع  إلى  والتحول  النضوج  على  القدرة  وهي 
أنسجة  منها  تتكون  التي  الخاليا  من  مختلفة 
بالتجديد  وتتميز  المختلفة  وأعضاؤه  الجسم  
التطور  على  بقابليتها  والتميز  واإلنتشار  الذاتي 
لتكوين  ووظائف محددة   ذات خصائص  لتصبح 
والجلد   العصبي  والجهاز  والكبد  العضالت  خاليا 

والعظام والقلب وغيرها.
يتكون الجسم البشري من خمسين مليار خلية حية 
وكل يوم تموت الماليين من الخاليا ألسباب مختلفة  

وتعوض بخاليا جديدة من الخاليا الجذعية األم .
أنواع الخاليا الجذعية : تقسم الخاليا الجذعية 

إلى نوعين أساسيين من الخاليا و هي: 
في  وتكون   : الجنينية  الجذعية  الخاليا   : األولى 
متعددة  وهي  للجنين  المبكر  التكوين  مرحلة 
الفاعلية ولها القدرة على إعطاء العديد من أنواع 
الخاليا في الجسم، ويتم الحصول عليها من الجزء 
الداخلي للبالستوسايت Blastocyte  والتي هي 

أحد مراحل إنقسامات البويضة المخصبة .
موجودة  وهي   : البالغة  الجذعية  الخاليا   : الثانية 
الميتة  الخاليا  لتعويض  الجسم  خاليا  جميع  في 
والبالغين  األطفال  في  موجودة  وهي  والتالفة 
وهي خاليا متخصصة مسؤولة عن تكوين خاليا 
وخاليا  للدم  الدم  خاليا  مثل  ذات وظائف محددة 

الجلد للجلد وغيرها .

 : عليها  الحصول  طرق 
الخاليا  على  الحصول  يتم 
مباشرة  بأخذها  الجنينية 
اإلنقسام  مرحلة  في 
األجنة  من  البالستولية 
د. عوده �ل�سلمانالفائضة أو المجهضة أو عن 

البالغة  الخاليا  أما  والمشيمة،  السًرة  حبل  طريق 
فيتم الحصول عليها من أنسجة البالغين كالنخاع 
بطرق  ذلك  ويتم  الدهنية،  والخاليا  العظمي 
متطورة وبأجهزة خاصة و تحفظ مجمدة بدرجات 
إستعمالها  لحين  طويلة  لمدة  معينة   حرارة 
خاصة  بنوك  هناك  أصبح  حيث  وإستخدامها، 

للخاليا الجذعية كبنوك الدم .
وتعتبر الخاليا الجنينية أفضل من الخاليا البالغة 
لتجديد  منها  ويستفاد  اإلستخدام  شاملة  ألنها 
بكميات  عليها  والحصول  الجسم  خاليا  كل 
كبيرة من الجنين أو حبل السًرة بعكس الخاليا 
الجذعية البالغة وهي بكميات قليلة مما يجعل 
عزلها  صعبا جدا وليس لها القدرة على التكاثر 
مثل الخاليا الجنينية واستعمالها حسب النسيج 
المراد معالجته كالجلد والعظم أو غيره بعكس 

الجنينية التي تستخدم أنسجة الجسم  كافة.
إستخداماتها : سيكون  إستخدام الخاليا الجذعية 
الطبية  التكنولوجيا  في  األهم  الحدث  بأنواعها 
العالجي  المجال  في  وتطبيقها  المستقبل   في 
التجريبي والحقيقي وفي عالج الكثير من األمراض 
والمفاصل  العظام  أمراض  كعالج  المستعصية 
والجلد  والدم  والقلب  الدموية  واألوعية  والسكري 

واألعصاب وكذلك أمراض الجسم المختلفة.
هذا و قد خطا األردن خطوات متقدمة بتأسيس 
متمنين   - المجال  هذا  في  حديثة  أبحاث  مراكز 

المزيد من التقدم واإلزدهار .
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ

 تبرعات شهر آيـــــار

 مبلغ٤٢٣١ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

(Qô≤ŸG ÖFÉf) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ,»eÉ£b Òª°S .O  ,  ¿Éª∏``°ùdG  √Oƒ````Y  .O  ¢Vƒ````Y  »``HÉ``L .Ω  ,¬ª‚ ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,¬∏jóæg ∞°Sƒj.Ω  ,¿GÈL ¢ù«ªN GÒ"

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

لأن امُلعطي امل�رسوَر ُيحبه الله
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�رس ذات الدخل املحدود لت�سديد الر�سوم الدرا�سية 

اأو امل�ساهمة يف ت�سديد جزء منها...
اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية الذين تكرموا باللتزام اإما بت�سديد 

الر�سوم �سنويا اأو جزء منها، املبادرة بالت�سال على الرقم 9/ 5٦٧٤٤1٨ - ٠٦
فرعي 2٧ ال�سيدة رلى.

رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية وجميع أعضائها 
العاملين والمؤازرين وأجهزتها التربوية واإلدارية يشاركون أصحاب العزاء حزنهم 

ويسألون اهلل أن يمنحهم الصبر،وإلى جنات الخلد 

• آل سبانخ بوفاة العضو العامل  حبيب الياس سبانخ » أبو الياس«  أصدق التعازي لزوجته الفاضلة 

السيدة كوليت عزام سبانخ وألبنائه نجوى والياس وم. باسم  والعزاء موصول للسيد سالم 

حنانيا بوفاة والد زوجته نجوى.

• السيدة أمل حداد قاقيش عضو الهيئة اإلدارية بوفاة شقيق زوجها المرحوم  سمير قاقيش. 
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من اقوال الرسل القديسين االطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»ليس أحد صعد إلى السماء .  إالَّ الذي نزل من السماء ابن 
اإلنسان الذي هو في السماء« )يو13:3( .   

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

تفسيرها
الصعود اإللهي هو عيد الكنيسة والمسيح هو رأس 
أصعدها  بالجسد  وبصعوده  »الكنيسة«  الجسد 
في  يمينه  عن  معه  واجلسها  السماء  إلى  معه 
السماويات إذ دخلت اإلنسانية في ناسوت المسيح 

وأصبح »موطننا في السموات« )فيلبي20:3( .
بأربعين يومًا  القيامة  المسيح حدث بعد  صعود 
إذ  وهمية  قيامته  أن  للبعض  تبدو  لئال  وذلك 
أظهر نفسه حيًا لتالميذه ببراهين كثيرة،  يصنع 
األمور  عن  معهم  ويتكلَّم  ُيعلِّمهم  عجائب،  
ة بملكوت اهلل،  وبهذا جعلهم شهوداً  المختصَّ
د  السيِّ أعياد  اإللهي. كل  الحدث  حقيقيين لهذا 
صار  اإللهي،   التدبير  في  خالصية  أحداث  هي 
م،  تالَّم،  ُصلب،  قام من بين األموات  إنسانًا،  علَّ
ألنه  آخرها  الصعود  وكان  السماوات  الى  وصعد 
يتجّسد  لم  لو    . والميالد  البشارة  تتويج وخاتمة 
بين  من  يقم  لم  ولو  الصعود،   كان  لما  ويقم 
الصعود  وعيد  عبثًا،   التجسد  لكان  األموات 
فبالقيامة  وزينتها،   السّيدية  األعياد  كمال  هو 
أما  األرض،   زال على  ال  الموت وهو  المسيح  َغلب 
جسدنا  وأرانا  السماوات  فتح  فقد  بالصعود 
القيامة  عيد  السماوي،  العرش  على  مرفوعًا 
منح البشر جائزة النصر على الموت،  بينما عيد 
عيد  في  السماوات،   إلى  اإلنسان  رفع  الصعود 

القيامة لم يَر التالميذ بدايتها بل نهايتها فقط 
بل  القبر  المسيح من  لحظة خروج  أحد  يَر  لم  إذ 
رأوه الحقًا عندما أظهر نفسه لهم،  أما في عيد 
يرتفع  رأوه  انهم  اذ  بدايته  التالميذ  رأى  الصعود 
إلى السماء،  المسيح بقيامته غلب الموت ووهب 
القيامة للجميع،  فالكل يقوم في مجيئه الثاني،  
األبرار والخطاة،  ولكن لن يرتفع الجميع . وحدهم 
السحب  في  الصعود  يستحقون  سوف  األبرار 

لمالقاة الرب النازل من السماء )اتسا17-16:4( .
راً  نزول المسيح إلى األرض وتجسده لم يكن تغيُّ
مكانيا بل كان تنازال إلهيا من دون أن يترك عرشه 
ُألوهيته  يرفع  ال  اآلن  وبصعوده  اهلل،   جانب  إلى 
كونه دومًا متحداً مع اهلل أبيه،  بل رفع طبيعتنا 

البشرية بصعودها معه إلى السماء وتأليهها .
عن  والرسوخ.   االستقرار  يعني  الجلوس   : مالحظة 
يمين اآلب تعني المساواة في الجوهر والقدرة والقوة.

اإلرتفاع  أما  اإللهية  الطبيعة  إلى  يشير  الصعود 
البشرية، ولهذا في بعض  إلى الطبيعة  فيشير 
االحيان وردت كلمة »رفع« وفي أخرى كلمة »صعد« 
شخص  في  وإنسان  إله  المسيح  أن  نؤمن  حتى 
واحد وأن الهوته كان مالزًما لناسوته دون اختالط 
وبعد  القبر  وفي  الصليب  وعلى  حياته  طوال 

القيامة.


