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الصعود اإللهي
 من كتاب مقاالت روحية

 اإعداد : اليا�س �شفيق نينـو
بعد  تالميذه  من  مر�أى  على  �ل�سماء  �إلى  �لرب  �سعد 
»�أن  بعد  لهم  فيها  يتر�ءى  ظّل  قيامته  من  يومًا  �أربعين 
�أر�ُهْم �أي�سًا نف�َسه حّيًا ببِر�هيَن كثيرة،  ..... ويتكّلم عن 

ِة بملكوت �لله« )�ع3:1( . �لأمور �لمخت�سَّ
�لقيامة  ففي  �ل�سيِّدية.   �لأعياد  كمال  هو  �لإلهي  �ل�سعود  عيد 
و�أقامنا  �لموت  غلب  �لقيامة  في  لأنه  �لم�سيح  مجد  يظهر 
�ل�سماو�ت و�أر�نا ج�سدنا  �ل�سعود فقد فتح  معه. و�أما في عيد 
�لب�سري، �لذي تاأّله باتحاده بطبيعة �لكلمة �لإلهية، يجل�س على 

�لعر�س �لملوكي عن يمين �لله �لآب. 
منظور  �إعالن  هو  تالميذه  �أمام  بالج�سد  �لم�سيح  �سعود 
لدخول �لم�سيح �إلى �ل�سماء ليت�سلَّم من �لآب �سلطانه ومجده 
كُل  له  لتتعبَّد  �سلطانًا ومجدً� وملكوتًا  »فاأُعِطَي  وملكوته.  
ل  ما  �أبديٌّ  �سلطاّن  �سلطاُنه  و�لأل�سنة.  و�لأمم  عوِب  �ل�سُّ
  . )د�نيال13:7و14(  َينقِر�س«  ل  ما  وملكوُته  يزول،  
حا�سر  لأنه  �لإلهية،   �لم�سيح  بطبيعة  يتعلَّق  ل  �ل�سعود 
�لب�سرية،   بطبيعته  بل  وزمان،   مكان  كل  في  وموجود 
وفي  بالج�سد،   �لقبر  في  كنت  »لقد  �لكني�سة  ُترِتل  لذلك 
وعلى  �لل�س،  مع  �لفردو�س  وفي  بالروح،   �لجحيم 
�أن  ه عن  �لمنـزَّ �لم�سيح  �أيها  �لعر�س مع �لآب و�لروح،  

يكون مح�سورً�« . 
في  يكن  لم  كاإله  �أنه  يعني  ل  �ل�سماء  �إلى  �لم�سيح  �سعود 
بج�سده  هناك  �إلى  �سعد  �أنه  بل  تج�سده،   خالل  �ل�سماو�ت 
�لب�سري،  كما �أن نزوله من �ل�سماويات َعنى تنازًل �إلهيًا،  
ِعد �إلى �ل�سماء �إلَّ �لذي نزل  ل �نتقاًل مكانيًا. »لي�س �أحد �سَ
من �ل�سماء،  �إبن �لإن�سان �لذي هو في �ل�سماء« )يو13:3(.  
�أبيه،   �لله  مع  متحدً�  دومًا  �لألوهة كونه  يرفع  ب�سعوده ل 
)�لقدي�س  �تخذها«  �لتي  �لب�سرية  طبيعتنا  هناك  ج  ُيتوِّ بل 

غريغوريو�س بالما�س(.
�سعد  �لذي  هو  �لموت،   على  بالغلبة  تمّجد  �لذي  �لج�سد 
�إلى �ل�سماو�ت،  ليبقى �إلى �لأبد في �لمجد �لإلهي »و�أقاَمنا 
ي�سوع«  �لم�سيِح  في  ات  �ل�سماويَّ في  معُه  و�أجل�َسنا  معُه،  

)�أف�س�س6:2( .
�لقيامة  �لموت،   للم�سيح وهي  �أحد�ث عظيمة حدثت  ثالثة 

و�ل�سعود ولكل منها  برهان وتاأكيد على حدوثه.

بالظهور  تاأكدت  و�لقيامة  �أيام،  ثالثة  بالدفن  تاأكد  فالموت 
�أربعين يومًا لتالميذه وكان يعلِّمهم،  و�ل�سعود تاأكد ب�سهادة 
ده �لقدي�س  تالميذه ومن معهم،  وجلو�سه عن يمين �لآب  �أكَّ
ماء،   �ل�سهيد �إ�ستفانو�س و�أعلنه �ساعة �نتقاله »ف�َسخ�َس �إلى �ل�سَّ
وهو ممتلىء من �لروح �لقد�س،  فر�أى مجَد �لله،  وي�سوع 
هو  هذ�  �أن  كما    . )�أع55:7و56(  �لله«  يمين  عن  قائمًا 
ت�سديق وتاأكيد لما �َسَبق �أن قاله �لرب ي�سوع �لم�سيح »�لحقَّ 
�لحقَّ �أقوُل لكم : من �لآن َترْون �ل�سماَء مفتوحة،  ومالِئَكة 

�لله ي�سَعدون وَينـِزلوَن على �إبن �لإن�سان« )يو51:1( .
وهذ� ما �سبق و�أنباأ �لم�سيح به،  بقوله لرئي�س �لكهنة �ساعة 
محاكمته،  عندما �ساأله : »�أَ�أَنت �لم�سيح �ْبُن �لمبارك؟ فقال 
رون �أبَن �لإن�ساِن جال�سًا عن  ي�سوع : �أنا ُهَو،  و�سوف ُتْب�سِ
ة،  و�آتيا في �سحاِب �ل�سماء« )مر61:14و62(. يمين �لقوَّ
)هنا �لجلو�س يعني �لت�ساوي،  وعن يمين �لآب يعني �لنيابة 
�لد�ئمة و�لحا�سرة مع �لآب في كل �سيء .  ول يفهم من 
�أن  لو  كما  �لج�سدية  �أع�سائه  جلو�س  معنى  �لعبارة  هذه 
�لآب عن �لي�سار و�لإبن عن �ليمين،  �إنما نفهم ذلك بمعنى 
اًل للب�سرية( . �ل�سلطان �لذي َقِبَله من �لآب بكونه �إن�سانًا ممثِّ

ما  كل  بالفعل  ��ستلم  قد  يكون  �لآب  يمين  عن  فبجلو�سه 
ة وَمجد وق�ساء �لدينونة على  لالآب من ُملك و�ُسلطان وُقوَّ
�إلىَّ  »ُدِفَع  �لأر�س  وعلى  �ل�سماء  في  مما  �لخليقة،   كل 
)مت18:28(،   �لأر�س«  وعلى  ماء  �ل�سَّ في  �ُسلطاٍن  كُل 
»لذلك رفعه �لله �أي�سًا،  و�أعطاه �إ�سمًا فوَق كلِّ ��سٍم ِلَكي 
َعلى  ومن  ماء  �ل�سَّ في  ن  ممَّ ُركبٍة  كُل  ي�سوَع  با�سِم  تَجثو 
�أن  ِل�سَان  كلُّ  ويعَتِرُف  �لأر�س،   تحَت  َوْمن  �لأر�ِس 
ي�سوَع �لم�سيح هو رٌب لمجِد �لله �لآب« )في11-9:2( .

كما �أن �سعود �لم�سيح �إلى �ل�سماء ي�سير �إلى مجيئه �لثاني 
»�إّن ي�سوَع هذ� �لذي �رتَفَع عنُكم �إلى �ل�سماء �سياأتي هكذ� 
كما ر�أَيتموه ُمنَطلقًا �إلى �ل�سماء« )�ع11:1( لذلك علينا �أن 
عجاِئَب  بعمِل  �لم�سيح  �أنهم  كذبَا  �سيدّعون  ممن  نحر�س 
لَُّكم �أحد .  فاإنَّ كثيرين �سياأتوَن  و�آيات »�نظرو�،  ل ُي�سِ
كثيرين«  ّلون  وُي�سِ �لم�سيح،  ُهو  �أنا   : قائلين  باإ�سمي 
�لم�سيح  مجيء  �إلى  �أنظارنا  ه  نوجِّ �أن  بل  )مت4:24(،  
نف�َسه  �لربَّ  »لأن  �إليها  �سعد  كما  �ل�سمو�ت  من  �لثاني 
وت رئي�ِس مالئكٍة وُبوِق �لله،  �سوف َينـِزل  بهتاف،  ب�سَ
ماء و�لأمو�ُت في �لم�سيح �سيقوُمون �أوًل،  ثم نحُن  من �ل�سَّ
�لأحياَء �لباقون �َسُنْخطف جميعًا معهم في �ل�ُسُحب لمالقاِة 
�لربِّ في �لهو�ء«  )�ت�سا16:4و17(،  لكن لجميعنا بل 
�ل�سديقون )�لأحياء �لباقون( �لذين يختطفون على �ل�ُسُحب 

لمالقاة �لرب في �لهو�ء .
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عيد االستقالل
كلمة العددكلمة العدد

نال  حيث  ميالدية    1946
�لأردن  حريته و��ستقالله عن 
بقيادة  �لبريطاني  �ل�ستعمار 
�لكبرى   �لعربية  �لثورة  �بن 
�لح�سين  بن  عبد�لله  �لأمير 
�لمتحدة  �لأمم  �أعلنت  حيث 

م�ستقلة  كدولة  بالأردن  �لإعتر�ف  على  مو�فقتها 
ذ�ت �سيادة. وقد عزز �لأردن ��ستقالله وحريته 
و�إلغاء   �لأردني  �لعربي  �لجي�س  قيادة  بتعريب 
�لمعاهدة �لأنجلو- �أردنية عام 1956.  وقد تعزز 
قيادته   ن�سال  بف�سل  �لتاريخ  في  �لأردن  ر�سوخ 
�لها�سمية و�سعبه �لعربي �لأردني �لأ�سيل �لأبي. 
�لأردن  ��ستقالل  تعزيز  �إلى  �ليوم  �أحوجنا  وما 
للمحافظة  و�لمثابرة  و�لجد  بالن�سال  و�زدهاره 
على هذه �لإنجاز�ت وردع كل �لمحاولت �لتي 

تهدف �إلى �لنيل من �أمننا و��ستقاللنا.
وليحفظه  وتر�بًا  و�سعبًا  قيادة  �لأردن  �لله  حمى 
عزيزً� كريمًا مجيدً� تحت قيادته �لها�سمية �لحكيمة 

�لر�سيدة.
وكل عام و�أردننا  باألف خير.

هو �ليوم �لذي تحتفل فيه �لدول و�لأمم و�ل�سعوب 
بنيل حريتها من �ل�ستعمار و�ل�ستبد�د و�لو�ساية 
�لخا�سة عليها، وتنا�سل للح�سول على ��ستقاللها 
�لوطن  باأهمية  للتذكير  �سنويًا   به  و�لحتفال 
وبالت�سحيات �لتي قدمها �أ�سالفنا  للح�سول عليه. 

ونحن في �لأردن وفي 25 �أيار ومنذ عام 1946 
�لهيمنة  من  حريتنا  و�نتز�ع  ��ستقاللنا  بعيد  نحتفل 
�لأجنبية  �لتي تو�لت علينا  عبر �لتاريخ و�لتي كان 

�آخرها  �ل�ستعمار و�لو�ساية �لبريطانية. 
لقد كان �لأردن من �لدول �لتي عا�س فيها �لإن�سان 
منذ �لقدم و�أقام على �أر�سه �لعديد من �لح�سار�ت 

و�لممالك �لباقية �آثارها �إلى يومنا هذ�.
 1250 عام  �لعمونيين  من  �لأردن  تاريخ  بد�أ 
�لميالد  بالبابليين  586 قبل  �لميالد  مرور�   قبل 
 63 و�لرومان  �لميالد  قبل   333 و�ليونانيين 
و�آخرهم   1516ميالدية  و�لعثمانيين  ميالدية 
�لبريطاني،  حيث عمل جميعهم على  �ل�ستعمار 

تطوير �لمنطقة 
و�لنهو�س 

بــهــا عـمـر�نيًا 
وزر�عــيــــــًا 
و�جــتـمـاعيًا.  
��ستــمــــــرت 

�أ�سالفنا   معـاناة 
عـــــام  �إلى 

د. عودة ال�شلمان
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مسابقة فؤاد فراج لإلبداع  العلمي

وبح�سور  فر�ج  فوؤ�د  با�سم  �لمهند�س  رعاية  تحت 
�إح�سان حمارنة وعدد من  د.  �لإد�رية  �لهيئة  رئي�س 
مي  �ل�سيدة  �لمدر�سة  ومديرة  �لإد�رية  �لهيئة  �أع�ساء 
على  �لجو�ئز  وتوزيع  �إعالن  حفل  �أقيم  ق�سو�س، 
�لطلبة �لفائزين في م�سابقة فوؤ�د فر�ج لالإبد�ع �لعلمي 

بم�ساركة خم�س مد�ر�س.  
في  �ألقاها  �لتي  كلمته  في  فر�ج  با�سم  �لمهند�س  ح  و�سّ
حول   تتمحور  �لتي  �لم�سابقة  �أهد�ف  �لحتفال  بد�ية 
لدى  �لتفكير  مهار�ت  وتنمية  �لذ�تي،  �لتعلم  تطوير 
�لطلبة، وعّبر عن تقديره للمو�هب و�لقدر�ت �لعلمية 
و�سكر  �لم�ساركون،  �لطلبة  �أظهرها  �لتي  �لمتميزة 
�لم�ساركين  �لطلبة  على  و�أثنى  �لم�ساركة  �لمد�ر�س 
�لذين بلغ عددهم هذ� �لعام 75 طالبا وطالبة من فئات 
�لتحكيم  للجنة  و�لعرفان  بال�سكر  تقّدم  كما  مختلفة، 
�لدكتور حنا  دية،  �أبو  �أيوب  �لدكتور  تاألفت من  �لتي 
�أ�سرفو� على  �لذين  �سابات و�لدكتور و�ئل م�ساروة 

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

تقييم �لم�ساريع بالإ�سافة �إلى �لدكتور خليل �لأطر�س 
و�لفا�سلة مي كو�ليت �للذين �أ�سرفا على تقييم �لأبحاث 

�لعلمية. 
و�سهاد�ت  �لجو�ئر  ُوزعت  �لحتفال  نهاية   وفي 
�لم�ساركة،  و�لمد�ر�س  �لفائزين  �لطلبة  على  �لتقدير 
�لنقدية بين 150 دينار�  �لجو�ئز  حيث تر�وحت قيمة 

و 350 دينار�.
 هنيئا للفائزين و�سكرً�  لجميع �لم�ساركين �لذين خا�سو� 

هذه �لتجربة.
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يوم طبي مجاني في المدرسة الوطنية األرثوذكسية

بمناسبة عيد العّمال

�لأرثوذك�سية-�ل�سمي�ساني  �لوطنية  �لمدر�سة  �أقامت 
للمجتمع  يوًما طبًيا مجانًيا  �لجمعة 2017/4/28  يوم 
نخبة  بم�ساركة  وذلك  �لمدر�سي  و�لمجتمع  �لمحلي 
�لعام،  �لطب  في  �لخت�سا�س  �أ�سحاب  �لأطباء  من 
و�أمر��س  �لعظام،  �لأ�سنان،  �لعيون،  �لأطفال، 
�لتغذية  �خت�سا�سية  �إلى  �إ�سافة  و�ل�سكري،  �لغدد 
حيث  �لأدوية،  وم�ستودعات  �لطبّية  و�لمختبر�ت 
طبّية  و��ست�سار�ت  خدمات  بتقديم  �لم�ساركون  قام 

وفحو�سات مخبرية مجانية.
�لأرثوذك�سية  �لوطنية  �لمدر�سة  دعوة  بتلبية  وتطوع 
�سفو�ن  �لدكتور  من  كل  �لطبي  �ليوم  في  للم�ساركة 
دبابنة )طبيب �أطفال(، �لدكتورة ريهام �سعبان )طبيبة 
�أ�سنان(،  )طبيبة  �سعبان  لمى  �لدكتورة  عيون(، 

ف �لثاني  بمنا�سبة عيد �لعّمال، وبمبادرة من طلبة �ل�سّ
�لق�سو�س  مي  �ل�سيدة  �لمدر�سة  مديرة  قامت  ع�سر، 
في  �لعاملين  بتكريم  �أيار،  من  �لأول  �لإثنين،  يوم 
وتقدير  �سكر  �سهاد�ت  توزيع  تم  حيث  مدر�ستنا، 
�لمدر�سة،  لخدمة  وعطائهم  لجهودهم  �لعاملين  على 

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

�إ�سافة  باطنية(،  )طبيبة  �ساليطة  ن�سرين  �لدكتورة 
�إلى �خت�سا�سية �لتغذية ديما بدر، مختبر�ت بيولب 
�لدو�ء،  ود�ر  �لحكمة  �أدوية  م�ستودعات  �لطبّية، 
�لذين  و�لفار�بي  �لأردن  عبر  �أدوية  وم�ستودع 

وزعو� م�سكورين �أدوية مجانية على �لح�سور.
وتحقيًقا ل�سعار»غذ�ء �سحي لأبنائنا« تم و�سع طعام 

�سحي من �لخ�سار و�لفو�كة.
وتحدثت �لطبيبة �خت�سا�سية �لباطنية ن�سرين �ساليطة 

عن مر�س �ل�سكري ون�سبة �نت�ساره في �لمجتمعات.
عام  ومن�سق  ق�سو�س  مي  �لمدر�سة  مديرة   وكرمت 
برنامج �لعتماد �ل�سحي �ل�سيد د�هود دبابنه �لأطباء، 
و�لم�ساركة  للم�ساهمة  تقدير  �سهاد�ت  توزيع  وتم 

�لفّعالة في �إنجاح فعاليات �ليوم �لطبي �لمجاني.

حيث تم دعوتهم لوجبة غد�ء �ساهم في تنظيمها �إد�رة 
�لمعّلمين  من  مجموعة  فيها  و�ساعد   12-9 مرحلة 

و�لإد�ريين. 
لكل �لعاملين في مدر�ستنا �لحبيبة وفي بلدنا �لحبيب، 

كل �لحتر�م و�لتقدير.
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شبيبة القديس  بطرس
�لم�سيح قام حقا قام...

�لجمعة  يوم  �لأرثوذك�سّية  �لكني�سة  �حتفلت 
�لحياة،  ينبوع  �لعذر�ء  �ل�سّيدة  بعيد   2017/4/21
حيث �سارك �لآلف من �لموؤمنين في خدمة �لقد��س 
ينبوع  �ل�سيدة �لعذر�ء  دير  في  �أقيم  �لذي  �لحتفالي 
�لحياة / دبين كما في كل عام. تر�أ�س �لحتفال قد�س 
للدير  �لروحي  �لأب  �لأر�سمندريت  خري�ستوفور�س 

وموؤ�س�سه مع لفيف من قد�س �لآباء �لأجالء.
قدمت مجموعة ك�سافة ومر�سد�ت عمان �لأرثوذك�سّية 
نفو�س  في  و�لفرح  �ل�سعادة  �أ�سفى  جمياًل  ًا  عر�سً
�لقدي�س  كني�سة  جوقة  قامت  كما  �لم�ساركين. 
�إربد باأد�ء �لتر�تيل و�لألحان �لكن�سية  جيورجيو�س / 
�لبيزنطية  �لتي �أ�سعدت �لح�سور و�أ�سفت جوً� روحيًا 

ر�ئعًا حاز على �إعجاب �لح�سور. وكل �ل�سكر للجنة 
�لتن�سيقية لل�سبيبة �لأرثوذك�سّية �لتي �ساركت بتنظيم هذ� 
�لحتفال مع مجموعة �أ�سدقاء �لدير وم�ساركة �أع�ساء 
�لعربية  �لنه�سة  جمعية  و�سبيبة  �لأرثوذك�سية  �ل�سبيبة 
�لزرقاء  جيورجيو�س  �لقدي�س  و�سبيبة  �لأرثوذك�سية 
و�سبيبة �لقدي�س نقولو�س ماركا و�سبيبة كني�سة �لقدي�سة 
ق�سطنطين  �لقدي�سين  كني�سة  و�سبيبة  ن�سير  �أبو  بربارة 

وهيالنة مرج �لحمام و�سبيبة �لقدي�س بطر�س.
تو�جدو�  �لذين  �لأمن  رجال  لجميع  جزيال  �سكر� 
�لمقد�س  بو�جبهم  للقيام  �لإحتفال  وبعد  وخالل  قبل 
وكني�ستنا  عام  �لحبيب، وكل  �أردننا  �سياج  في حماية 
�لأرثوذك�سّية �لمقد�سّية �أم �لكنائ�س بخير و�سالم �آمين.
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�أقامت لجنة �ل�سبيبة �لن�سائية في �لمبنى �لثقافي �لريا�سي 
�لجمعة 2017/3/31  يوم   Easter Fun Day حفال 
بم�ساركة فرقة �لمرح �لعالمية  تخلله عر�س لم�سرحية 
وم�سابقات  �لفرقة  �ساحر  بح�سور  �ل�ساحرة  حديقة 

ق�سم  نظم  ق�سو�س  مي  �ل�سيدة  �لمدر�سة  مديرة  برعاية 
�لتربية �لريا�سية يوم �لجمعة 2017/4/28  �لمباريات 
�لختامية لدوري �ل�سغاربكرة �لقدم وكرة �ل�سلة، وقد 
ح�سر �للقاء�ت مندوبو �ل�سركات و�لموؤ�س�سات �لر�عية 
والداعمة للن�شاط حيث قدمت الجوائز والهدايا للطلبة 
للد�عمين.  �لتذكارية  �لدروع  وقدمت  �لم�ساركين 
ح�سر �لمباريات جمع من �لأهالي في �أجو�ء ريا�سية 
ر�ئعة على �لمالعب �لخارجية حيث �أقيمت مباريات 
كرة القدم، وداخل ال�شالة الريا�شية حيث اأقيم ن�شاط 
�أ�سرف على تنظيم دوري �ل�سغارمن�سق  كرة �ل�سلة. 

�لتربية �لريا�سية �لأ�ستاذ �أيوب يو�سف بطار�سة .
�ل�سركات �لد�عمة للدوري :  

• �سركة �لنو�ة للتجارة و�لتوزيع
• �سركة جري�س قم�سية و�سركاه) م�سنع كناري للحلويات(

• �سركة رنين لل�سناعات �لغذ�ئية )ميتالند (

لجنة الشبيبة النسأيية

دوري الصغار

الن�شاط  في  الم�شاركين  عدد  بلغ  والأطفال.  للأهل 
123 طفاًل و90 من �لأهل في جو عائلي بهيج، وقد 

تم ر�شد ريع الن�شاط لدعم �شندوق التكافل.

• �سركة ن�ستلة �لردن �لتجارية
• مركز جيل �للغات

• �ل�سركة �لعالمية لالجهزة �لحر�رية ) ملكي (
• �سركة �لن�سر �لعربي للتامين

• م�سنع �لدهانات �لوطنية )مجموعة �ل�سايغ(
• �سركة برمجيات مختبر �لمحاكاة

• �سركة نهاد �لتجارية
• �سركة �لخليج لتجارة �ل�سيار�ت

• �ل�سركة �لدولية لل�سناعات �لدو�ئية
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احتفاالت عيد الف�شح المجيد
ب�ستان  �لرو�سة  �أطفال  مجموعات  جميع  قامت 
�ل�ساحية  حديقة  في  �لإفطار  وجبة  بتناول  وتمهيدي 
تم  حيث   2017/4/11-10 و�لثالثاء  �لإثنين  يومي 
دعوة الأهالي للم�شاركة وفي نهاية الن�شاط قام الأطفال 

بجمع �لبي�س �لمّلون.

ح�شور اأرنب العيد 
ووزع  بالعيد  فرحتهم  �لأطفال  �لأرنب  �سارك 
�لأربعاء  يوم  �لأطفال  جميع  على  �سوكولتة  بي�س 

 . 2017/4/12

اأخبار رو�سة وهبة متارياأخبار رو�سة وهبة متاري

تهنئة وتبريك
وليد  �لمولود  بقدوم  من�سور  فوؤ�د  �ل�سيد  وزوجها  تماري  وهبة  رو�سة  من  قبطي  �ساندر�  لل�سيدة  نبارك 

2017/3/21،كما ونبارك للع�سو �لعامل �ل�سيد �سليم �لقبطي وزوجته �ل�سيدة منى مطر قبطي بالحفيد وليد.

خريج  مدر�شة / ال�شمي�شاني محي الدين زعتر ح�شل على فر�شة تدريبية في وكالة نا�شا

�أعلنت موؤ�س�سة ولي �لعهد عن قبول �أربعة طالب جدد 
للتدريب في �لإد�رة �لوطنية للمالحة �لجوية و�لف�ساء 
خريج  �سمنهم  ومن  نا�سا  وكالة  باإ�سم  و�لمعروفة 
محي  �ل�سمي�ساني   / �لأرثوذك�سية  �لوطنية  �لمدر�سة 
�سمية. �لأميرة  في جامعة  يدر�س  �لذي  �لدين زعتر 

بخريجيها  �لأرثوذك�سية  و�لتعليم  �لثقافة  جمعية  تفخر 
و�لنجاح  �لتوفيق  كل  �لخريجين  لجميع  وتتمنى 

و�لتميز.
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طوبى ألنقياء القلوب فإنهم يعاينون اهلل
المهندس منير الياس خوري » أبو حسام «

2017/4/29 – 1939/4/15

لقاء العدد مع المهندس منير الياس خوري يوم اإلثنين 2014/5/2٦

�لجمعية  مكتب  و�أ�سرة  �لإد�رية  �لهيئة  و�أع�ساء  رئي�س  يتقدم 
و�لأ�سرة �لتربوية في موؤ�س�سات �لجمعية �لتعليمية  باأحر �لتعازي 
لآل خوري و�آل قياله بعامة  ولزوجته �لفا�سلة �ل�سيدة  د�نيال 
باأحر  بخا�سة  فادي  ود.  ح�سام  �ل�سيد  نجليه  و�إلى  قياله  �إدمون 
رحمته  بو��سع  يتغمده  �أن  �لإله  �لرب  �سائلين  �لقلبية  �لتعازي 

ويجعل مثو�ه مع �لقدي�سين و�لأبر�ر في ملكوته �ل�سماوي.
ن�ستذكر  �إذ   �لأرثوذك�سية  و�لتعليم  �لثقافة  جمعية  في  و�إننا 
�لفقيد �لغالي �أبا ح�سام بما  قدمه  للجمعية من  خدمات جليلة 
�لمالية  و�للجنة  و�لأمالك  �لبناء  للجان  مقررً�  كان  حيث 
رئي�سي  دور  من  قدمه  وبما  �ل�ست�سارية  �لحا�سوب  ولجنة 
خالل  من  �ل�سمي�ساني  مدر�سة  تو�سعة  م�سروع  دعم  في 
على   CCC �لم�ست�سارين  �إتحاد  ل�سركة  �لهند�سي  �لإ�سر�ف 
في  �لطويلة  خبر�ته  من  ّقدمه  وبما  مقابل  دون  �لم�سروع 

�لمحبة«  ر�سالة   « �سفحات  على  بكم  نرحب  �لبد�ية  في    •
�أن  ونود  �لثقافية  �للجنة  و�أع�ساء  مقرر  با�سم  ترحيب  �أجمل 
تحدثنا عن �سيرتكم �لذ�تية، وعن مر�حل در��ستكم �لجامعية.

بتاريخ  �لمد�ئن«  »زهرة  �لقد�س  مو�ليد  من  �أنا   -
1939/4/15 حيث ع�ست طفولتي �إلى �أن هاجرت �لعائلة 
حيث  �لقد�س  �إلى  بعدها  عدنا  و�حد  عام  لمدة  لبنان  �إلى 
وبعدها  �لمطر�ن  مدر�سة  في  �لبتد�ئية  در��ستي  �أكملت 
قا�سيًا في محكمة  تعيين و�لدي  تّم  �إلى عمان حيث  �نتقلنا 
�لتمييز �لتي كانت قد�أن�سئت حديثًا. �لتحقت بكلية تر��سنطة 
�لدر��سة  �إكمال  قبل  �لأردني  للمترك  رفاٍق  مع  وتقدمت 
�لتحقت  ونجحنا.عندها  �لمدر�سة  من  و�لتخرج  �لثانوية 
بالجامعة �لأميركية في بيروت وح�سلت على بعثة لدر��سة 
�ل�سالم  خليل  �لأ�ستاذ  �لمرحوم  بم�ساعدة  �لمدنية  �لهند�سة 
وكان عمري خم�سة ع�سر عامًا ون�سف. بعد �لتخرج �سنة 
على  للح�سول  در��ستي  لمتابعة  بعثة  على  1959ح�سلت 
  Ohio State University سهادة �لماج�ستير من جامعة�
�لمقابلة  خالل  �أنه  و�أذكر   .  Columbus، Ohio في 

وغير  �لهند�سية  �لم�ساريع  �إد�رة 
�أفكار وروؤى  ذلك �ل�سىء �لكثير من 
�لتعليمية  �لعملية  تطوير  في  �ساهمت 
�لتعلمية لموؤ�س�سات �لجمعية �لتربوية.
�لإن�سان  �لرجل  لهذ�  ووفاًء  وتقديرً� 
لقاءً�  �لثقافية  �للجنة  �أجرت  �لمتميز 
بتاريخ  مكتبه  �إلى  زيارة  خالل  معه 

2014/5/26  ن�سرت في �لعدد 227 ل�سهر �أيار / 2014. 
على  ��سمه  تحمل  لوحة  و�سع  تم  فقد  �سبق  ما  �إلى  �إ�سافة 
غرفة �سفية بمدر�سة �ل�سمي�ساني تقديرً� لتبرعه �لكريم لدعم 

م�سروع تو�سعة مباني �لمدر�سة.
رحم الله فقيدنا المرحوم المهند�س منير اليا�س خوري.

وليكن ذكره موؤبدًا

�إلي  �لمحببة  �ل�سخ�سية  عن  �سئلت  �لبعثة  على  للح�سول 
وكان  �لم�سيح،  ي�سوع  �لرب  �لعفوية:  �إجابتي  فكانت 
�ل�سائل يعرف و�لدي فات�سل به قائال له: �أهنئك بهذ� �ل�ساب 

�لموؤمن. وقد تخرجت بدرجة �لماج�ستير عام 1960.
•  نرجو �أن تحدثنا عن حياتك �لعملية وخبر�تك �لهند�سية.
- عملت بعد �لتخرج في �سلطة �لمياه لعام و�حد ثم �نتقلت �إلى 
�نتركونتيننتال  فندق  باإن�ساء  تقوم  كانت  �لتي  �ساهين  �سركة 
بالقد�س على جبل �لطور وكان مديري �لمرحوم �لمهند�س 
�لفنية  �لتقارير  باإعد�د  �أٌقوم  كيف  علمني  �لذي  بول�س  نبيه 

و�لكتب �لر�سمية و�أ�سياء عديدة وله ف�سل كبير علي.
�ل�ساد�س  بول�س  �لبابا  قد��سة  زيارة  �لفترة  تلك  في  �أذكر 
عام 1964 �إلى �لقد�س. بعدها �نتقلت للعمل في م�سروع 
�أتيحت  �لم�سروع  �نتهاء  وقبل  بعمان  �لريا�سية  �لمدينة 
�سعيد  �ل�سيد  قابلت  وهناك  �لكويت  في  للعمل  �لفر�سة  لي 
خوري في مكتبه بالكويت عام 67 حيث طلب مني مقابلة 
موقع جديد  على  ليعرفني  بغد�د  في  �ل�سو�  نبيل  �لمهند�س 
للعمل معهم في �لعر�ق. حيث  عملت هناك ثالث �سنو�ت 

م. منري اليا�س خوري
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بعدها  �نتقلت  �ل�سهير.  �أبو غريب  �سجن  ببناء  قمنا خاللها 
�أثينا   – �لكويت  ثم  �لبحرين  ثم  للكويت   CCC �سركة  مع 
– �ل�سعودية- �أبو ظبي – �أثينا – عمان، خالل فترة ثالثة 

وع�سرين عامًا عملت فيها في هذه �لدول.
تزوجت خاللها من �ل�سيدة د�نيال �إدمون قياله �سنة 1966  
بغد�د.  في  ولد�  �للذ�ن  وفادي  ح�سام  �لأولد  من  ولدينا 
�لله  بحمد  �لآن  حتى  ولزلت   89 عام  عمان  �إلى  عدت 
�أعمل مع هذه �ل�سركة كم�ست�سار، وم�سوؤولياتي �إد�رية فقط 
ولي�ست في عمليات �لميد�ن، و�أنا ع�سو مجل�س �إد�رة في 
عدة �سركات كممثل ل�سركة CCC في �سركات تابعة لها.

•    �أرجو �أن ننتقل �لآن للحديث عن وجودك في �لهيئة 
�لوطنية  �لمدر�سة  ح�سول  في  ر�أيك  وعن  �لإد�رية، 

�لأرثوذك�سية على �لعتمادية �لدولية.
�أهم  كان  و�لأمالك  �لبناء  للجنة  مقررً�  وجودي  خالل    -
�إنجاز لنا �لتو�سعة �لثانية لمدر�سة �ل�سمي�ساني �لتي تعتبر �أكبر 
�إعادة تاأهيل  �إلى  و�أهم م�سروع قامت به �لجمعية بالإ�سافة 
وتحديث �لـمباني �لقديمة لتتالءم مع �لتطور�ت. لقد ر�فقني 
�لمرحوم �لبا�سا كمال قاقي�س في زيارة لل�سيد �سعيد �أبو جابر 
) �أبو فهد( �لذي تكرم م�سكورً� باإعطائنا خ�سمًا �إ�سافيًا على 
فاتورة �لأعمال. �أحب �أن �أذكر �لدور �لذي قام به �لمهند�س 
�إميل زبانة ) ممثل �ساحب �لعمل( في متابعة مر�حل �لبناء 
خالل عمله بالجمعية وكل �لتقدير له.و ل �أن�سى دور �ل�سيد 
�إيليا نقل في �لم�ساعدة للح�سول على �لقر�س �لمالي لإنجاز 

م�سروع �لمرحلة �لثانية لتو�سعة مدر�سة �ل�سمي�ساني.
 CIS �لدولية  �لعتمادية  على  �لمدر�سة  ح�سول  عن  �أما 
ر�سالة  خالل  من   ( بالخبر  علمت  عندما  �أنني  فالحقيقة 
�أح�سل  هدية  �أغلى  بمثابة  وكانت  جدً�  �سررت  �لمحبة( 
مدر�سة  بمدير  �ت�سلت  فقد  للما�سي  قلياًل  �أعود  عليها. 
وطلبت  بيروت  �لأمريكية-  �لجامعة  ثانوية  وهي   ACS
 ACS منه م�ساعدتنا في هذ� �لمجال. فعرفنا على عنو�ن
لزيارة  قدومهم  لغاية  �لجمعية  عن  بالنيابة  ر��سلتهم  وقد 
 ،2009-2008 �لأعو�م   خالل  ذلك  وكان  مدر�ستنا 
�لمدر�سة.  مدير  �إلى  �لمو�سوع  متابعة  �أمر  تركت  وقد 
و�لحمد لله �أننا حققنا هذ� �لإنجاز �لر�ئع. �أتمنى على �إد�رة 
�لمدر�سة و�لم�سوؤولين فيها �أن يو��سلو� جهودهم لالرتقاء 

بم�ستوى �لدر��سة و�لمحافظة على هذ� �لإنجاز.
•    نرجو �أن تحدثنا عن �لتحاقك بع�سوية جمعية �لثقافة 

و�لتعليم �لأرثوذك�سية؟

قمت  �لزيار�ت  �إحدى  في  عمان  �إلى  ح�سوري  عند    -
بزيارة �لأخ جورج �أبو خ�سر �لذي �سجعني بال�ستقر�ر 
عام  �لإد�رية  �لهيئة  لع�سوية  ور�سحني  عمان  في 
2002وقد كنت تو�قًا لخدمة �لمجتمع بعد �لغياب �لطويل.
•    من هم �أهم �ل�سخ�سيات �لذين تعاملت معهم خالل عملك.
-  �أنا ل �أبحث عن �سخ�سيات معينة لأتعرف عليها ولكن 
خالل �سنو�ت طويلة من عملي �لتقيت مع �لكثيرين و�سوف 
�أظل �أذكرهم بكل �لتقدير و�لحتر�م ) �لرحمة لمن �نتقل 
منهم �إلى �لأمجاد �ل�سماوية( ومنهم د.خليل �ل�سالم، �سعيد 
كامل  د.  �لحلته،  عوده  د.  �ل�سباغ،  ح�سيب  خوري، 

حمارنة، �إيليا نقل، وغيرهم �أي�سًا.
�لجمعية ومد�ر�سها  •    حدثنا �لآن عن م�سموعاتكم عن 

ونتائج �لطلبة.
نتائج  �لمحبة«.  �لجمعية من خالل » ر�سالة  �أخبار  �أتابع    -
بذلك  و�أعتز  ممتازة  و�لأ�سرفية  �ل�سمي�ساني  مدر�ستي  طلبة 
و�أرجو �أن ي�ستمرو� لتظل مد�ر�سنا عنو�نًا لالزدهار و�لتفوق 

و�لنظام و�لعطاء للوطن �لغالي من خيرة �سبابنا و�ساباتنا.
•    ما هو تعليقك على مو�سوع ثقافة �لعطاء عندنا؟

�أن�سى كلمة  �أبناء �لخير ول  �لكثير من  بلدنا  -  ماز�ل في 
�لمرحوم مي�سيل �سند�حه عند �فتتاح �أحد م�ساريع �لمدر�سة 
على  م�سجعًا  د�ئمًا  كان  قطرة«  �لغيث  »�أول  قال:  عندما 
�لبذل بمحبة و�سخاء لأنه كما قال �لكتاب �لمقد�س: »�لمعطي 
�لم�سرور يحبه �لله« ، �لأمثلة كثيرة في هذ� �لمجال ول 
ي�سعني  �لذين قدمو� لكن ل  �لخير  �أهل  �أذكر من  �أن  �أريد 
ب�سر�ء  تبرع  �لذي  خوري  �سعيد  �ل�سيد  �أذكر  �أن  �سوى 
ق�سطنطين   �لقدي�سين  كني�سة  �لحمام وبناء  �أر�س في مرج 
�لذين  �لمتبرعين  من  �لعديد  �أ�سماء  ولديكم  عليها  وهيالنة 

�أ�سماوؤهم موجودة على قاعات و�سفوف �لمدر�سة.
�أما عن »ر�سالة �لمحبة« فاإنني �أتابع قر�ءتها د�ئمًا و�أعتقد 
حيث  من  �سابقًا  عليه  كانت  مما  كثيرً�  �أف�سل  �لآن  �أنها 
�لمادة �لغنية و�لأبو�ب �لمتنوعة �ل�سيقة و�لأ�سلوب �للغوي 

�لجديد. �أرجو لكم كل �لتقدم.
ختامًا نقدم جزيل �ل�سكر و�لمتنان للمهند�س منير �ليا�س 
له  للحديث معه ونتمنى  �لفر�سة  �إتاحة هذه  خوري على 

دو�م �ل�سحة و�لعافية و�لعمر �لمديد.
�أجرى �للقاء كل من �لأخوة: �أ.د. يو�سف م�سنات ، م. 
جابي عو�س، م. يو�سف هنديلة و�ل�سيد عطا �لله هنديلة/ 

مدير �لعالقات �لعامة ، يوم �لإثنين 2014/5/26.
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• كافح الحرقة دون ماء:

هل تزعجك �لحرقة عندما تنام 
�أثبتت  �أ�سهل.  �لحل  �أ�سبح  ؟ 
على  �لنوم  باأن  �لدر��سات 
�لجانب �لأي�سر يقلل من �ل�سعور 

المعلوماتية من صفحات اإلنترنت
هل تعلم

• اإذا اأ�شابتك حّكة اأو دغدغة في الحنجرة اأفرك 
اأذنك، لماذا؟

�لأذن  وحك  �لأذن  في  محفزة  �أع�ساب  هنالك 
يوؤدي �إلى ردة فعل في �لحنجرة يمكن �أن ي�سبب 
ت�سنج �لع�سلة وهذ� �لت�سنج يخفف �لحكة �لمزعجة 

�أو �لدغدغة.

اإن ال�شعال اأثناء الحقن يجعلك ال ت�شعر باالألم   •
هل تخاف من الحقنة؟ ومن ال يخاف منها ؟ 

و�لألم  �لخوف  من  �لتخل�س  باإمكانك  �لآن  ولكن 
حيث  �لحقنة،  �أخذ  �أثناء  �ل�سعال  طريق  عن  معًا 
�لحقن  �أثناء  �ل�سعال  باأن  �ألمان  باحثون  �كت�سف 
يقلل �لألم لأن �ل�سعال ي�سبب �رتفاعًا موؤقتًا مفاجئًا 
�إ�سد�ر  ويمنع  �ل�سوكية  و�لقناة  �ل�سدر  �سغط  في 

موجات �ل�سعور بالألم في �لحبل �ل�سوكي.

• تخفيف احتقان االأنف:
تنفع  ولم  �لمزمن  �لأنف  �حتقان  من  تعاني  هل 
و�أ�سهل  و�أ�سرع  �أرخ�س  طريقة  �إليك  �لأدوية؟ 
للتخفيف من �سغط �لجيوب. قم بدفع ل�سانك �سد 
باإ�سبع  حو�جبك  بين  ��سغط  ثم  بالتناوب،  فمك 
و�حد، فهذ� ي�سبب هز عظمة فومر �لتي تمر عبر 
ت�سبب  �لهز�ت  وهذه  �لفم،  �إلى  �لأنفية  �لممر�ت 
تحرك �لحتقان بعد 20 ثانية �ست�سعر باأن �لحتقان 

بد�أ بالتحلل.

اأعدها بت�رصف
املهند�س جابي عو�س

بالحرقة حيث يرتبط �لمريء و�لمعدة بو�سلة عند 
�لمعدة  ت�سبح  �ليمين  على  تنام  فعندما  �لز�وية، 
للطعام و�لأحما�س  ي�سمح  �لمريء مما  �أعلى من 
عندما  بينما  و�لحلق.  �لمريء  �إلى  بالت�سرب 
من  �أدنى  �لمعدة  ت�سبح  �لأي�سر  �لجانب  على  تنام 

�لمريء وهكذ� ت�سبح �لجاذبية لم�سلحتك.

• عالج األم االأ�شنان دون فتح فمك:

لماذ� ل تجرب فرك قطعة ثلج على باطن يدك، 
على  �لغ�سائية  و�سبابتك  �إبهامك  بين  �لمنطقة  على 
تحفز  �لتي  �لأع�ساب  ممر�ت  توجد  �إذ   V هيئة 
�إ�سار�ت �لألم �ل�سادرة من �لوجه  �لدماغ وتمنع 

و�لأيدي.

• اأوقف نزيف الدم من االأنف:
�أغلق �أنفك و�أرجع ر�أ�سك للخلف بالطبع �إذ� كنت 
فهي  �ل�سائبة  �لطريقة  �أما  بدمك،  �لختناق  تريد 
و�سع قطن على لثتك �لعليا �لتي تقع �أ�سفل �لأنف 
و��سغط عليه بقوة، لماذ�؟ ياأتي �أكثر �لنزف من 
�لأنف  يق�سم  �لذي  �لغ�سروف،  جد�ر  �لجبهة، 

و�ل�سغط عليها يوقف �لنزيف.
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أعضاء اللجنة الثقافية

من العقيدة األرثوكسية
اأين كان ي�شوع في الثالثة اأيام مابين موته وقيامته؟
ب�سريين،  وروحًا  ج�سد�  �أخذ  فاإنه  تج�سد  �لكلمة  �لله  �أن  بما 
�لخالق،  �لكلمة  �لله  �سخ�س  �إلى  تعود  �لروح  هذه  ولكن 
�لجحيم  �إلى  نزلت  �لإن�سانية  �لم�سيح  روح  فاإن  وبالتالي 
في  د�وود  �لنبي  عنها  تنباأ  وقد  �لر�قدين،  نفو�س  كباقي 
َتَدَع  َلْن  �ْلَهاِوَيِة.  ِفي  َنْف�ِسي  َتْتُرَك  َلْن  َك  »لأَنَّ �لمز�مير: 
مز�مير  و�أي�سا   10  :16 مزمور  َف�َساًد�«  َيَرى  قدو�سك 
َعْدَت ِمَن �ْلَهاِوَيِة َنْف�ِسي. �أَْحَيْيَتِني ِمْن  )3:30( »َيا َرّب، �أَ�سْ
.« وكون نف�سه كانت كلية �لطهر فلم  َبْيِن �ْلَهاِبِطيَن ِفي �ْلُجِبّ
تتمكن �لهاوية من �إطباق فمها عليه ولذلك فقد فّجر �لجحيم 
�آية  �لر�قدين.  نفو�س  معه  و�أ�سعد  �لموت  �سال�سل  وحّطم 
َكِثيٌر ِمْن �أَْج�َساِد  َتَفَتَّحْت، َوَقاَم  52(« َو�ْلُقُبوُر   :27( متى 
َلى �ْلَعاَلِء  ِعَد �إِ �ِقِديَن«. )�أف�س�س4: 8-9( »�إِْذ �سَ ي�ِسيَن �لَرّ �ْلِقِدّ
ِعَد«، َفَما ُهَو  ُه »�سَ نَّ ا �أَ ا�َس َعَطاَيا،َو�أَمَّ �َسَبى �َسْبًيا َو�أَْعَطى �لنَّ

ْفَلى«  ًل �إَِلى �أَْق�َساِم �لأَْر�ِس �ل�سُّ ا �أَوَّ ُه َنَزَل �أَْي�سً �إِلَّ �إِنَّ
اإلى  الم�شيح  نزل  لماذا 

الجحيم؟
�لملكوت  باأن  نعلم  كلنا 
ب�سبب  �أغلق  قد  �ل�سماوي 
خطيئة �آدم وحو�ء وبالتالي 
بعد  �لنفو�س  جميع  فاإن 
�إلى  تنزل  كانت  �لموت 
�لنفو�س  فيها  بمن  �لجحيم 
تنتظر  كانت  فقد  �ل�سالحة، 
هناك في �لظالم لحين قدوم 
�لم�سيح ليخّل�سها. »�آية )�إ�س 

َر ُنوًر� َعِظيًما.  ْب�سَ �أَ ْلَمِة  �لُظّ ِفي  اِلُك  �ل�َسّ ْعُب  َ�ل�َسّ  :)2  :9
�ْسَرَق َعَلْيِهْم ُنوٌر.  �أَْر�ِس ِظاَلِل �ْلَمْوِت �أَ �ْلَجاِل�ُسوَن ِفي 
لم  رقادهم،  قبل  �لب�سارة  �إليهم  ت�سل  لم  �لذين  �أما   «
�لمعمد�ن  �أن يوحنا  �لتب�سير فكما  �لله من نعمة  يحرمهم 
هّياأ طريقه على �لأر�س كذلك �أي�سا ��ست�سهد قبل �لم�سيح 
ب�ّسر  �لم�سيح  �أن  وكما  �لهاوية،  في  طريقه  يهيء  لكي 
وكل  �لر�قدين،  نفو�س  ب�ّسر  �أي�سا  كذلك  �لأر�س  على 
من �آمن به خل�س ومن لم يوؤمن فقد بقي في �لجحيم«. 

وهل ترك ال�شماء حينها؟
في �إحدى �ل�سلو�ت نقول: »لقد كنت في �لقبر بالج�سد، 
مع  وفي �لفردو�س  �إله،  �أنك  بما  بالروح  �لجحيم  وفي 
�لقد�س،  و�لروح  �لعر�س مع �لآب  وعلى  �لل�س، 
يكون  �أن  عن  �لمنزه  �أيها  �لكل،  مالئًا  �لم�سيح،  �أيها 
يمكن  �لله ل  �أمر طبيعي لأن روح  مح�سور�.« وهذ� 

�أن يح�سرها �سيء.

اإعداد �شائدة ال�شامي
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رئي�س واأع�شاء الهيئة االإدارية جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�شية وجميع 
اأع�شائها العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية واالإدارية ي�شاركون 

اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،واإلى جنات اخللد 
•   �لدكتور روؤول ن�رص بوفاة و�لدته �ملرحومة نعمة �سليمان يو�سف دحدل.

•   �آل �بو منة و�آل نقل بوفاة �ملرحومة جورجيت مرتي حنا �أبو منة وتعزية خا�سة لل�سيدة نهى 
�أبو منة �سنودة بوفاة خالتها.

•   �آل حو� و�آل �لغوري بوفاة �ملرحوم جورج عبدو حو� وتعزية خا�سة للمهند�س �إميل �لغوري 
�أمني �ل�رص بوفاة جده.

•   �آل تادر�س بوفاة �ملرحوم �سامي �بر�هيم   تادر�س �سقيق رجا ونينا وكلريودنيز وتعزية خا�سة 
لل�سيد مي�سيل فا�سه ع�سو �سابق يف �لهيئة �لإد�رية بوفاة خاله.

•   �لزميل �لأ�ستاذ نايف �أبو مهنا من �ملدر�سة �لوطنية �لأرثوذك�سية / �لأ�رصفية بوفاة و�لده �ملرحوم 
نايف �أبو مهنا.

غريغوري  �ن�سطا�س  غريغوري  �ملرحوم  �ملوؤ�زر  �لع�سو  بوفاة  متى   و�آل  غريغوري  �آل     •
و�لعز�ء مو�سول لزوجته �ل�سيدة �سمرية �ليا�س متى  ولكرميتيه �إميان ورو�ن.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»احلقَّ احلقَّ اأقول لكم .  قبل اأن يكون ابراهيم اأنا كائن« 
)يو58:8(   تف�شريها

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

»æØdG êGôNE’G

لهم  فيقول  �إبر�هيم،   ن�سل  �أنهم من  �ليهود  يفتخر 
�بر�هيم وهو  قبل  كان  �أنه  �لمجد  له  �لم�سيح  �ل�سيِّد 
جوهره  في  �لآب  مع  �أزلية  وكينونته  منه  �أعظم 
�للهي،  قال قبل �أن يكون �بر�هيم )�أي قبل �أن ُيخلق 
�بر�هيم( �أنا كائن، وهذ� ي�سير �إلى �لخلق �لب�سرى 
جوهره  �إلى  ي�سير  )وهذ�  كائن«  »�أنا  لبر�هيم 

�لإلهي –�لخالق- (،  قال كائن للتمييز بين 
�أن  لهم  د  و�أكَّ )�بر�هيم(  و�لمخلوق  �لخالق 
�لم�سيح  �ل�سيِّد  يرى  �أن  ي�ستهى  كان  �بر�هيم 
�لله لبر�هيم  يتم وعد  بمجيئه  لأن  مه  ويكرِّ
قبائل  جميع  تتبارك  )�لم�سيح(  بن�سله  �أن 
�لأر�س )�أع25:3( و�أن �بر�هيم هو �أبوهم 
)�لم�سيح(  �إليه  بالن�سبة  ولكنه  �لج�سد  بح�سب 
ففرح  �لخال�س  ر�أى  �ساهد،  مجّرد  فهو 
جميع  تكتمل  )ن�سله(  بالم�سيح  لأن  وتهلل،  

»�أنا  �لله لبر�هيم، وبقوله  �أعطاها  �لتي  �لمو�عيد 
 كائن – �أَهَيه – » كان رد فعلهم عنيفًا لأنهم فهمو� 
�أنه جعل نف�سه م�ستحقًا ِلَلقب »�لكائن« �لذي �أعطاه 
�إلى  ي�سير  و�لذي  )خروج14:3(  في  لنف�سه  �لله 
جوهره �لإلهي، لذلك »رفعو� حجارة ليرجموه« 

)يو59:8(.


