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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

إنسان الصليب

الصليب، خشبة الحياة، هو سر الحب الالمتناهي، 
لتسكن  لنا  ُوهبت  ٌة  قوَّ الصليب  فسرُّ 
ل كل ما في داخلنا وخارجنا لحساب  قلوبنا  لتحوِّ
مجد اهلل. إْن كان إنساٌن ما قد استطاع أن ُيظِهر 
المسيح  يسوع  ب  الرَّ من رائحة  جًدا  قليًلا  ولو 

الزكية، فهذا يكون بسبب وجود المحبة الباذلة.
لو ارتفع معيار هذه المحبة للمستوى الَّذي ُصلب 
أسرار  في  لنا  وهبه  الَّذي  المسيح  يسوع  ب  الرَّ بِه 
الكنيسة سواء في سر المعمودية أو األفخارستيا 
يسوع  ب  الرَّ نقدم  أن  الستطعنا  األسرار،  بقية  أو 

المسيح للعالم كله دون أن نتحرك من مكاننا.
ألنَّ كل من حاز على سر الصليب في قلبه وحياته، 
لتحويل  تنتهي  ال  العالم  في  ة  قوَّ صار هو بدوره 
البغضة إلى المحبة. ألنَّ الَّذي يصنع سالًما ويصالح 
الَّذي  ذا  من  ولكن  ُيدعى«.  السالم  »إبن  إثنين 
يستطيع أن يصالح إثنين متخاصمين إلَّا مْن كان 

على استعداد أْن يبذل حياته عنهما؟
إنسان  إِلنسان المصالحة،  محتاج  اليوم  العالم 
والصلح  بالحب  يكرز  أْن  يستطيع  الَّذي  الصليب، 
تحتاجه  ما  هو  هذا  أليس  والحياة.  والسالم 
إحتياج  في  نحن  اليوم؟!  الكنيسة والعالم 
حاجة  في  نحن  وقوته.  الصليب  سّر  في  لنعيش 
هو  الصليب  ضياع  إنَّ  الصليب.  إلى  جًدا  ماسة 
قبول  يوجد  ال  إذ  ضعفنا،  على  السمة الشاهدة 

تجربته،  يتململ من  إنسان  للصليب. كل  عملي 
كل إنسان يشتكي من ضيقته، كل إنسان يصرخ 

من الظلم الواقع عليه، والكل يلوم اهلل.
هذا  ورئيس  كله.  الجيل  سمة  هي  السمة  هذه 
هذه الفرصة  بدوره  ينتهز  الشيطان،  العالم، 
ُيذيق  لكي  للغاية  ماهر  بتخطيط  فيبدأ  النادرة 
من اإلضطهادات  متعددة  أنواًعا  اهلل  أوالد  كل 
يرتفع  لكي  والجوع،  واألوبئة  واألمراض  والمظالم 
وهكذا  وشكواها وتذمرها.  الكنيسة  صراخ 
من داخل  قوته  وتتبدد  الصليب  معنى  ينحسر 
المؤمنون  كلها، وينشغل  األرض  ومن  القلوب 

بالمطالبة بالحقوق الضائعة.
ولكن متى كان العالم أو بالحري رئيس هذا العالم 
عها؟، أو متى  مستعًدا أن يرد حقوًقا هو الذي ضيَّ
كان اهلل نفسه مستعًدا أن يوسَع طريق الخالص 
فملكوت  الزمنية؟  وبالخيراِت  بالراحاِت  ويفرشُه 
اهلل ُيغتصب )متى 12:1( وطريقُه ضيق )متى 13:7(.

لقد كاد يتالشى من حياتنا معنى الصليب وضرورته: 
»اإلحتمال، الصبر، طول األناة مع الشكر والحب رغم 
الظلم واإلضطهاد والضيق«، حتى يتجلى المسيح 
وتأتي المعجزات. نحن كلنا يعوزنا اليوم أن نحمل 
فافرح  والحق،  بالروح  يسوع المسيح  ب  الرَّ صليب 
جماالت  لتذوق  وصبر،  بشجاعة  واحمله  بصليبك، 

لم تتوقعها يوًما.

ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ
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كلمة العددكلمة العدد

وتستمر مسيرة العطاء واإلنجاز

معظم  في  متوقفة  شبه  العمل  عجلة 
تداعيات  بسبب  والمشاريع  االنشطة 
البشرية  هزت  والتي  كوفيد19  جائحة 
برمتها كما تأثر بشكل كبير التعليم في 
مدارسنا وتوقف مؤقتا السير في معظم 
المشاريع داخل الجمعية مع عدم وضوح 
الرؤية لتاريخ العودة الى الحياة الطبيعية 

وعودة الطالب لمقاعد الدراسة.
استطاع  سبق،  مما  بالرغم  لكن 
بعد  عن  دراستهم   متابعة  الطالب 
المقررلعام  الدراسي   البرنامج  وإنهاء 
بنجاح،   االمتحانات  واجتازوا   ،2020/2019
في  الباهرة  النتائج   في  ذلك  وتجلى 
وقسم  العامة  الثانوية  امتحانات 
حيث    IGCSE البريطاني  المناهج 
طلبة  بتخريج  المدرسة  ادارة  قامت 
الصف الثاني عشر بجميع المدارس في 
الخريجين  على  اقتصر  مهيب  احتفال 
مراعاة  مع  تجمعات  بدون  واهاليهم 
أوامر الدفاع للحفاظ على الصحة العامة 

ومنع انتشار الوباء. 
قامت الجمعية كذلك بتكريم العاملين 
في جميع مؤسساتها التعليمية الذين 
مضى على خدمتهم خمسة عشر عاًما 
سنويا،  العادة  جرت  كما  عاًما  وثالثون 
وكذلك تكريم ممن انتهت خدماتهم 

المؤسسات  هذه  في 
لهم  قدمت  حيث 
التكريمية  الهدايا 
قبل  من  المناسبة 
واعضاء  رئيس  
وقد  االدارية،  الهيئة 

م. جابي فريد عو�ض

جرى الحفل بحضور المعنيين فقط مع 
الجهات  الصادرة من  التعليمات  مراعاة 

الرسمية.
تم أيضا إفتتاح روضة مدرسة االشرفية 
بعد  نحو عشرين طالًبا جديًدا  وقبول 
أن  بعد  وذلك  لسنوات عديده  إغالقها 
على  وحازت   االفتتاح  شروط  اكتملت 
أهمية   وتكمن  الجديدة،  التراخيص 
أساسيآ  رافدآ  الروضة  باعتبار  االفتتاح 

لطالب المدرسة.
ورغم الكثير من المعوقات، استطاعت 
في  األعمال  تكملة  وبنجاح  الجمعية 
في  الجديد  المسرح  تشطيب  عطاء 
 490 بسعة  الرياضي  الثقافي  المبنى 
مقعًدا وتزويده  بأحدث األنظمة للصوت 
واالنارة والتكييف ....الخ ويتوقع افتتاحه 
قريبا ان شاء اهلل. وتكمن أهمية المسرح 
باعتباره منشأة حضارية وداعًما رئيسيآ  
للجمعية  العريقة  الثقافية  للمسيرة 

والمؤسسات التابعة لها .
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
تكرم أعضاء األسرة التربوية

األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  أقامت 
حفال لتكريم أعضاء األسرة التربوية الذين أمضوا 
عاًما  وثالثين  عاًما  عشر  خمسة  الخدمة  في 
الخدمة  من  استقالوا  الذين  العاملين  وكذلك 
فؤاد  مسرح  على   2020/8/27 الخميس  يوم 
الزمالء  هؤالء  تعب  الجمعية  تنس  ولم  يغنم، 
ومعاناتهم في ظل ما يتعرض له األردن والعالم 
التزم  الكورونا وذلك في حفل  وباء  انتشار  من 
سالمة  على  حفاًظا  الدفاع  بأوامر  الجميع  فيه 
مؤسساتها  في  العاملين  كرمت  فقد  الجميع 

التعليمية:
المدرسة الوطنية األرثوكسية -  الشميساني،

المدرسة الوطنية األرثوكسية -  األشرفية،
وروضة وهبة تماري.

المكرمون ولهم في الخدمة 30 عاما وأكثر 
)منذ 1989(:

• عصام إبراهيم خوري

•  سليم عيسى البندك 
• رانيا جميل جورجي 

•  شفا عبد الفتاح داود 
• فريدا الياس دحمس 

المكرمون ولهم في الخدمة 15 عاما )منذ 2004(: 
• داود عيسى دحمس 

• هنادا  أنطون شما
•  حنين فريد فاخوري 
• سوسن ربحي عابد 
•  ماريا فوزي شنوده 

الزميل عصام خوري

الزميلة رانيا جورجي

الزميل سليم البندك

الزميلة شفا داود 
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•  النا هالل بطارسه
•  فاتن حنا الفرح

•  أسامة أحمد الفرعاوي
•  زين يوسف الحوراني 

•  النا مفضي حجازين
•  سهير حنا الرباح

•  طروب سامي مصاروه 
• نجود عادل الضباعين 

•  دياال اسحق األزرعي
•  جمانا جهاد البجالي 

في  خدمتهم  انتهت  الذي  الموظفون 
الوطنّية األرثوذكسّية:

رانيه جميل جورجي
شفا عبد الفتاح داود
فريدة الياس دحمس

• منى الياس فزع 
• لبنى زهير ناصر 

• رحمة اسماعيل مشكور 
• سهى عبدو نصار

• تغريد نعمان الحن 
• نهيل جورج اسعيد 

• ساندي فايق حجازين 
• نائلة محمد طاهر التونسي 

• فرح رضوان بشناق 
• راتب نعمه عبوي 

• األب ماهر فايز قاقيش
وقد قام رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان 
والدروع  للمكرمين  الهدايا  بتسليم  حمارنه 
لمن انتهت خدماتهم في مؤسسات الجمعية 
التربوية بحضور عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية 

ومديرات المدارس والروضة.
قدمت  التي  نينو  زها  للزميلة  الشكر  كل 

المكرمين في الحفل.

الزميل داود دحمس

الزميلة ماريا شنوده

الزميلة فريدا دحمس

الزميلة هنادا شما 

الزميلة النا بطارسه 
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الزميلة فاتن الفرح 

الزميلة منى فزع

الزميلة تغريد الحن 

الزميلة سهى نصار

الزميل  أسامة الفرعاوي 

الزميلة لبنى ناصر

الزميلة نائلة التونسي

الزميلة رحمه مشكور
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الزميلة ساندي حجازين

الزميلة طروب مصاروه

الزميلة دياال األزرعي

الزميلة سهير الرباح

الزميلة نجود الضباعين

الزميلة جمانا البجالي 
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أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

استلموا الراية
موُكْم ِبَكِلَمِة اهلل،  »ُأذُكروا ُمَدبِّريكم الَّذيَن َكلَّ
ِفِهم واقَتدوا بِإيماِنِهْم«  لوا في عاِقَبِة َتصرُّ تَأمَّ

)عب 7:13 (
ة  ة الثقافة والتعليم األرثوذكسيَّ أقامت جمعيَّ
المطران  السيادة  صاحب  حضور  وببركِة 
حفًلا  االحترام  الجزيل  خريستوفوروس 
الراية « تكريًما لألخت أمل  بعنوان » استلموا 
ومقرر  اإلدارية  الهيئة  عضو  الراقدة،  حداد 
الروحية، وذلك  األحد والشبيبة  لجنة مدارس 
فؤاد  مسرح  على   2020/9/12 السبت  يوم 
 / ة  األرثوذكسيَّ الوطنية  المدرسة   - يغنم 
حضور  على  الحفل  اقتصر  الشميساني. 
عدد من اآلباء الكهنة األجالء، ورئيس الهيئة 
اإلدارية د. إحسان حمارنة، ومقرر لجنة مدارس 
ة السيد جورج مشحور،  األحد والشبيبة الروحيَّ
من  وعدد  اإلدارية،  الهيئة  أعضاء  من  وعدد 
األحد  مدارس  للجنة  التابعة  اللجان  أعضاء 
قاقيش  عيسى  والسيد  ة،  الروحيَّ والشبيبة 

وعائلة األخت أمل حداد. 
ة مقدم من مراكز  هذا التكريم هو عربون محبَّ

مدارس االحد التابعة للجمعية إلى األخت أمل 
الراقدة، شارك في إعداده وتحضيره واإلشراف 

عليه كل خدام مدارس االحد.
حقل  في  العاملين  لجميع  بالدعاء  الحفل  بدأ 
ب  مدارس األحد لينالوا دوًما االستنارة من لدن الرَّ
ليقودوا أبناء اهلل إلى بر األمان والكنيسة. ومن 
الهيئة  نيابًة عن  زبانة كلمة  د. ماهر  القى  ثمَّ 
اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية 
من  سنوات  أمل  األخت  معهم  عاشت  التي 
حياتها مستذكًرا أَعمالها ومواقفها وتفانيها 
األحد.  ومدارس  الكنيسة  ونهضة  خدمة  في 
بعنوان  قصير  فيلم  عرض  تمَّ  وبعدها 
مسيرة  يعرض  الخدام  أعدُه  الراية«  »استلموا 
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الكنيسة  أمل حداد وعملها في خدمة  األخت 
ومدارس األحد منذ البدايات وتوجيهاتها حتى 

وهي بأصعب الحاالت.
مدارس  عمل  في  أمل  األخت  مساهمات  إنَّ 
االحد كثيرة ومن أبرزها المساهمة في كتابة 
العيد وصار«  أنشودتين وهما »طل  وتحضير 
ة لدير ينبوع  والتي تعتبر من األناشيد الرسميَّ
ة« حيث  الحياة والنشيد الثاني هو »ارثوذكسيَّ
قام بإنشادها في الحفل خدام مدارس األحد 
والتي  حولي«  »يمكن  أنشودة  إلى  باإلضافة 

كانت من األناشيد المحببة لقلب األخت أمل.
مدارس  لجنة  مقرر  قدم  جميلة  لفتة  وفي 
األحد والشبيبة الروحية السيد جورج مشحور 
األخت  صورة  األحد  مدارس  مراكز  عن  نيابًة 
أمل مرسومة باليد تزينها الورود إلى السيد 

عيسى قاقيش.
كما تمَّ تقديم عرض قصير سلط الضوء على 
وتعليمات  األحد  مدارس  في  الخدمة  أهمية 
خدمتها  سنوات  مر  على  للخدام  أمل  األخت 
التي أصبحت دستوًرا للخدمة. اشتمل الحفُل 
ما  بعض  من  مؤثرة  رثاء  قصيدة  على  أيًضا 
جاَء فيها: »في فرح الخدمِة على اهلِل نتوكل، 
فعبُق  كاَن  وكما  أردِت  كما  العهُد  ليبقى 

أثيرِك في األرجاِء يتكلل«
المطران  السيادة  صاحب  ألقاها  كلمة  وفي 
تكون  أن  على  بها  حثَّ  خريستوفوروس 
مسيرة حياة األخت أمل الراقدة قدوة للجميع 

فهي التي أدركت أنَّ حياة اإلنسان على األرض 
ال تساوي شيًئا من دون المسيح فمعه فقط 
للجميع  فرسالتها  ووجود،  كيان  لنا  يكون 
يسوع  بالربَّ  وفهمنا  خططننا  كل  نربط  أن 

المسيح ال بقوتنا وكبريائنا.
وقبل الختام أقام سيادته مع اآلباء الحاضرين 
صالة )التريصاجيون( عن راحة نفس األخت أمل 
أن  األموات  بين  من  القائم  اهلل  إلى  متضرًعا 
يكون ذكرها مؤبًدا ألنَّها ارتبطت في حياتها 

على األرض مع المسيح.
مدارس  خدام  قدمَّ  أمل  ُكلها  كلماٍت  وفي 
الثقافة  لجمعية  المتواصل  الشكر  األحد 
الدائمة  لرعايتها  ة  األرثوذكسيَّ والتعليم 
على  أكدوا  كما  للمراكز.  األصعدة  كافة  على 
مشحور  جورج  بالسيد  وثقتهم  وقوفهم 
الروحية  والشبيبة  األحد  مدارس  لجنة  مقرر 
الَّذي استلم الراية ليقود هذه المسيرة نحو بر 

ب يسوع المسيح. األمان نحو الرَّ
وفي الختام تمَّ توزيع الذكرانية عن راحة نفس 
مة  ب يسوع المسيح مقدَّ األخت امل وأيقونة الرَّ
ة  األرثوذكسيَّ والتعليم  الثقافة  جمعية  من 

حتى تبقى األخت أمل في صلواتنا. 
للتعليمات  واتباًعا  الدفاع  أوامر  مع  وتماشًيا 
الوقائية من فيروس كورونا تمَّ نقل اإلحتفال 
التواصل  قنوات  عبر  مباشرة  الهواء  على 
االجتماعي التابعة للجمعية ليتسنى للجميع 

المشاركة في هذا التكريم.
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المهندس كريم إبراهيم دحدله

مبادرة محبة وعطاء

بناءا على قرار الهيئة اإلدارية رقم 15/31  تاريخ 
إبراهيم  كريم  المهندس  منح    2020/9/14
من  وفد  قام   » شرف  عضو   « لقب  دحدله  
العالقات  لجنة  وأعضاء  مقرر   « الجمعية 
كريم  المهندس  منزل  إلى  بزيارة  العامة« 
في  عامًلا  كان عضًوا  والذي  دحدله  إبراهيم 
واألمالك  البناء  لجنة  في  وعضًوا  الجمعية 
جورج  السيد  له  قدم  حيث  سنوات،  لعدة 
الراعي   « المسيح  السيد  أيقونة  مشحور 
الصالح « وكتاب شكر من الهيئة اإلدارية على 
وقد  الجمعية،  خدمة  في  وعطائه  جهوده 
بالوفد  أسرته  وأفراد  كريم  المهندس  رحب 

وشكروا الهيئة اإلدارية على هذا التكريم.

بطشون  شفيق  تالين  الطالبتان  قامت 
خيرة  شخصية  بمبادرة   زبانه  رائد  وجويل 
كمامات  من  اكسسوارات  بصناعة  تمثلت 
دينار  سبعمائة  مبلغ  وجمعتا  الخ.....  وأساور 
المبلغ  وقدمتا  اإلكسسوارات  هذه  بيع  من 
اللجنة  مقرر  سنداحه  نرمين  السيدة  إلى 
شنوده  نهى  السيدة  وبحضور  المدرسية 
لصندوق  كتبرع  اإلدارية  الهيئة  رئيس  نائب 

الجمعية لمساعدة الطلبة األقل حًظا،.

يوسف  الدكتور  األستاذ  الزيارة  في  شارك 
مسنات مقرر لجنة العالقات العامة والسيد 
عضوا  رعد  دينا  والسيدة  مشحور   جورج 
الهيئة اإلدارية والمهندس عازر فانوس مقرر 
والمهندس  السابق  واألمالك  البناء  لجنة 
والسيد  الجمعية  مهندس  عوض  جابي 

عطااهلل هنديله مدير العالقات العامة. 

بارك اهلل في هذه الجهود الخيرة والتي تنم 
عن روح المحبة والعطاء
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هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ

تبرعات شهر  آب و أيلول  ٢٠٢٠

 مبلغ ٦٨٧٥٩٫٥٥٠ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

( Qô≤ŸG ÖFÉf ) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G ( Qô≤ŸG ) Qƒë°ûe êQƒL ó«°ùdG

 ô°UÉf  ,øjhGô°üf  ’hQ  ,ô°üf  ÉjOÉa  .CG  ,¿GÈL  ¢ù«ªN  GÒa  ,¢VƒY  »HÉL.Ω  :IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdG  ájƒ°†Yh

.áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Yh ,¢ûÑM ¿É°ùZ ,¢ûª©dG OÉjR ,…QƒN

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

عيد الصليب
المطران جورج خضر

لرفع  الكنائس  تعّيد  ايلول  من  والعشرين  السابع  في 
يعبدون  ال  المسيحيين  ان  القول  عن  وغني  الصليب. 
خشبة الصليب وال يضعونها في الكنائس اال اذا صارت 
أيقونة أي رسًما عليها المسيح. فكل ذكر للصليب في 
العيد؟  لماذا هذا  الذي مات عليه.  الى  العبادات يعيدنا 
الميالد  مثل  الفكرية  األعياد  فئتان:  المسيحية  األعياد 
تاريخية  لحوادث  تذكارات  هي  التي  واألعياد  والفصح 

يضاف اليها الفكر الالهوتي.
هي  أولى  لحادثة  يؤرخ  الصليب  رفع  عيد  تسمية  ما 
الجلجلة  تراب  تحت  مطمورا  المخلص  صليب  اكتشاف 
االمبراطور  ام  هيالنة  القديسة  واكتشفته  مات  حيث 
قسطنطين التي بنت كنيسة القيامة وكنيسة المهد. 
أيار 614   4 القيامة حتى  الصليب في كنيسة  وضع عود 
فسرقه الفرس في تلك الفترة بعد احتاللهم أورشليم 
االمبراطور  انتصر  وبعدما   628 الـعام  في  )القدس(. 
المدينة  إلى  أعاده  الفرس  على  هرقل  البيزنطي 
المؤمنين  أمام  العود  هذا  الكنيسة  فرفعت  المقدسة 
وابتدأ العيد. وجّزئ الصليب اجزاء صغيرة جدا ووزع على 
المؤمنين في كل الدنيا بمعنى أنه اآلن مجرد ذخائر عند 

ألوف مؤلفة من المسيحيين.
في  الجمال  في  غاية  العيد  لهذا  الطقوسي  الجانب 
القداس  قبيل  الكاهن  يرفع  اذ  األرثوذكسية  الكنيسة 
الصليب فوق رأسه وينزل به إلى أرض الكنيسة خمس 
المؤمن  يقبل  ان  وبعد  مطول،  ترتيل  وسط  مرات 
اليه زهرة كانت تحيط بالصليب  الصليب يدفع الكاهن 
عندما كان يحمل في الطواف ليؤتى به الى المائدة التي 

يتم عليها التكريم.
اليهم  أتت  المسيحيين  قلوب  في  المحبة  حرارة  كل 
المخلص. كل صالتهم وطهارة بعضهم  فقط من صلب 

أدائهم  كل  والغرب،  الشرق  في  الفكرية  وانجازاتهم 
الشهادة بماليين من الشهداء جيال بعد جيل، كل تقشف 
عندهم ونسك، كل غفران، وسالم في النفس ومحبة في 
القلب تبذل حتى الموت نازلة عليهم من المصلوب. لواله 

لكانت المسيحية مذهبا من مذاهب اليهود.
كان  ما  كائنا  الحدث  هذا  سوى  فيه  ليس  إنجيلهم 
بسيطة  تبدو  األناجيل  ولغة،  اسلوبا  األناجيل  صوغ 
لكن مضمونها الالهوتي غاية في التركيب. إنها قائمة 
الثنائي  تجليه  وقيامته،أي  المسيح  بموت  اإليمان  على 

وسيادته على القلوب.
بشخص  ايمانا  المسيحية  جعل  الذي  هو  الصلب  هذا 
بكتب.  تصديقا  أساسا  وليست  الناصري  يسوع  يدعى 
الناصري لم يكتب حرفا وأتباعه يومنون به ألنه مات ثم 
قام ودونت األناجيل بعد موته بضع عشرات من السنين 
تدوينها  فقبل  التسعين(.  السنة  بعد  الرابع  )االنجيل 
الشهداء  دماء  وكانت  قائما  الواحد  االيمان  هذا  كان 
تهدر ال بسبب كتب ولكن بسبب  اإليمان والمحبة لهذا 

اإلنسان اإلله المخلص » يسوع الناصري «
صليبه  ويحمل  نفسه  فلينكر  يتبعني  ان  أراد  »من 

ويتبعني« 
ما عيد رفع الصليب اال قصة حب، أعظم قصة حب في 
التاريخ ألنها كتبت بالدم. هي زواج المخلص مع اإلنسانية 
المسيحيين.  طوائف  حصرا  ليست  حبيبته  جمعاء. 
هذه  الدنيا.  أطراف  كل  من  المطهرة  االنسانية  هي 
بالروح.  المعّمد  أو  بماء  المعمد  كيانه  أي  جسده  هي 
الذين يؤمنون بيسوع يؤمنون بالمحبة والناس كلهم 
المسيح بطريقة  يأتون من  الناس جميعا  ألن  أحباؤهم 
أو بأخرى وهو حاملهم بدمه الى أبيه وروحه حتى يكون 

اهلل الكل في الكل.


