
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيز�لعدد ) 239( �ل�شنة �لو�حدة و�لع�شرون �أيــــــار 2015

كلمة العدد
ة بالأع�صاء ت�صدرها ن�صرة داخلّية خا�صّ

جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صّية
يوحنا 12.15  ) هذه و�ضيتي �أن حتبو� بع�ضكم بع�ضًا كما �أحببتكم (

ع�رش من طلبتها. نهدي هذه الكوكبة الغالية من اأبنائنا اخلريجني واخلريجات الى وطننا احلبيب، الذي ي�ستحق منا الغايل والنفي�س.
واملعلمات  الأ�ساتذة  من  الأفا�سل  للمربني  نزجيها  الطوال  الدرا�سية  ال�سنني  عرب  واإنتماء  واإخال�س  دوؤوب  وعمل  جلهد  حتية   
والكادر الإداري والأكادميي ذوي الكفاءة العالية، وحتية لأع�ساء اللجان املدر�سية والهيئات الإدارية املتعاقبة الذين قدموا كل 
الدعم، وحتية لكٍل ويل اأمر قّدم و�سحى لفلذة كبده، وحتية لأبنائنا الطلبة الأعزاء: اإجتهدمت ونلتم، طلبتم ووجدمت، فاإلى الأمام 

نحو دروب اخلري والنجاح.
واإذ ينطلق اخلريجون �سعيًا لالإلتحاق باجلامعات الوطنية الر�سمية واخلا�سة وباجلامعات يف خمتلف بقاع املعمورة، فاإننا نتمنى 
لهم كل التوفيق والنجاح ليكونوا املراآة التي تعك�س �سورة الوطنية الأرثوذك�سية النقية يف حمبة الوطن وخدمته من اأجل الو�سول 
الى الأهداف املن�سودة، لتبقى الوطنية الرثوذك�سية يف قلوبهم وعقولهم، ولتكون البو�سلة التي ي�سرت�سدون بها.ونتمنى كذلك 
ملوؤ�س�ساتنا الوطنية الأرثوذك�سية حتقيق املزيد من الإزدهار والتمّيز. وهنا اأ�ستذكر املقولة التي كان يرددها والدي املرحوم مي�سيل 
�سنداحة )من ل يتقدم يتاأخر( وليكن �سعينا دائمًا نحو املزيد من التقدم ملواكبة التطور يف جمالت  الثقافة والرتبية  والعلوم واللغات.
ويف هذا املقام، وبالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ساء الهيئة الإدارية واللجنة املدر�سية اأوجه ال�سكر اجلزيل والتقدير 
وال�سعادة  ال�سحة  ولأ�رشهم  لهم  واأمتنى  الدرا�سي،  العام  طوال  قدموه  ملا  كافة  التعليمية  موؤ�س�ساتنا  يف  والإداريني  للرتبويني 

والنجاح، ولتبق الوطنية الأرثوذك�سية منارة علم وفكر وح�سارة وكل عام واأنتم باألف خري.

كوكبة من أبناء الوطنية 
األرثوذكسية للوطن الغالي

ال�سيدة 
نريمني �سنداحة املنى

مقرر اللجنة املدر�سية

يف نهاية كل عام درا�سي نحتفل بتخريج كوكبة جديدة من �سباب و�سابات املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية بفرعيها 
يف ال�سمي�ساين والأ�رشفية. ففي الثالث من اأيار وبرعاية كرمية من �سمو الأمرية عالية الطباع احتفلت اجلمعية 
ومدر�سة ال�سمي�ساين بتخريج الفوج الرابع والأربعني من طلبتها،  ويف احلادي والع�رشين منه احتفلت اجلمعية 
ومدر�سة الأ�رشفية برعاية كرمية من رئي�س الهيئة الإدارية الدكتور اح�سان حمارنة بتخريج الفوج ال�ساد�س 

تهنئة بعيد الجلوس الملكي
العاملة  اللجان  الأرثوذك�سية وجميع  والتعليم  الثقافة  الإدارية جلمعية  الهيئة  واأع�ساء  رئي�س  يهنىء 
والأ�رشة الرتبوية وجميع العاملني فيها والطلبة جاللة امللك املفدى والأ�رشة الها�سمية والأ�رشة الأردنية 
الواحدة بعيد اجللو�س امللكي ال�ساد�س ع�رش اأعاده الله على اأردننا الغايل باخلري واليمن والربكات يف 

ظل ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه الله ورعاه.

سمو األمرية عالية الطباع 
ترعى حفل تخرج الفوج 

44 ملدرسة الشميساين 

صفحة 4

الدكتور إحسان حمارنة  
يرعى حفل تخرج الفوج 
16 ملدرسة االشرفية 

صفحة 5

السيدة مها فؤاد فراج   
ترعى مسابقة فؤاد فراج 

لإلبداع العلمي 

صفحة 7

لقاء العدد 
مع الدكتور فؤاد 
قسطندي بجايل 

صفحة 9+8
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رمز 
البجعة 

في 
الكنيسة

ليطعم  جنبه  يطعن  وهو  البجع  طائر  �سورة  هذه 
الرموز  اأحد  البجع  طائر  ويعد  دمه.  من  �سغاره 

عن  للتعبري  اإ�ستخدمت  التي 
الإفخار�ستيا منذ القرون الأولى 
هذا  طبيعة  من  لأن  للم�سيحية، 
توفر  عدم  حالة  يف  اأنه  الطائر 
يقوم  لفراخه،  الكايف  الغذاء 
�سغاره  واإطعام  نف�سه  بجرح 
اأن يروا  البع�س  األهم  بدمه! مما 
للم�سيح  رمزية  �سورة  ذلك  يف 
الذي يطعم املوؤمنني من دمه يف 

الإفخار�ستيا.
كثرية  اأ�سياء  على  البجعة  تتغذى 

من بينها الأفاعي.
ترياقًا  دمها  ُيعد  ال�سبب  لهذا 
مذهاًل �سد ال�سم،وت�ستطيع بذلك 
اأن ت�سفي �سغارها عندما تلدغهم 

الأفعى.
اأن  البجعة  تدرك  وعندما 
�سغارها مهددون باملوت ب�سبب 
لدغة الأفعى ت�سارع للقيام ب�سيء 

يظهر حبها الالحمدود.

فوق  تقف  انها  تفعل؟  فماذا 
على  وتنقر  ال�سعفاء  �سغارها 
بالنزف  الدم  يبداأ  حتى  جنبها 
من اجلرح الذي اأدمت به نف�سها 
فت�سقط قطرات الدم من الأم الى 
الدم  تلقيهم  �سغارهاوفور  اأفواه 
امل�ساد  الرتياق  على  اإعداد: قد�س الإيكونوم�س املحتوي 

�سمعان خوري
لل�سم يحيون وينجون �ساكرين الأم التي اأجنبتهم فيما 

م�سى وولدتهم الآن من جديد.
- قد تكون هذه اإعادة لق�سة وقعت منذ زمن بعيد.. 
هناك يف الفردو�س.. لدغت اأفعى )ال�سيطان( �رشيرة 
الن�سان و�سّممته.. �سّمها مل يكن ماديًا بل معنويًا اإنه 

�سم اخلطيئة.
املوتى  نحن  باجل�سد،  منوت  اأن  قبل  بالروح  متنا  به 
كّنا )و ما زلنا( نحتاج اإلى ترياق ينقذنا من هذا ال�سم، 
الكبري  حبها  بدافع  البجعة،  اأن  فكما  ال�سليب،  انه 
امل�سيح  فعل  طواعية،فهكذا  جنبها  �رشبت  لأولدها، 
وهو يغذينا من جنبه دمه دائمًا بالفخار�ستيا )املناولة(.
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صـــوم 
الـرسل 

�سوم الر�سل هو من الأ�سوام التي حتمل معاين روحية 
غاية يف الأهمية بالن�سبة للكني�سة. وبالرغم من اأنه ثابٌت 
يتعلُق بوجودها ذاته  الر�سويل ك�سوم  الع�رش  فيها منُذ 
وبا�ستمرارها على مدى الزمان، اإل اأنه اأ�سبح مو�سوَع 
حواٍر ونقا�ٍس فهل هو بدعة؟! اأم اإخرتاع لل�سقاء؟! اأ�سئلٌة 
نربر بها لإنف�سنا عدم خو�سنا يف هذا ال�سوم املبارك، 
اإلى  وبالإ�سافة  الأ�سيل،  معناُه  نعرف  ل  لننا  وذلك 

فقدان قيمته الروحية يف الكني�سة.
اأوًل،  هم  �ساموُه  الذين  الر�سل،  �سوم 
�َسَتاأِْتي  »َوَلِكْن  ي�سوع:  بِّ  الرَّ لقول  اإمتام 
َوِحيَنِئٍذ  َعْنُهْم  الَعُرو�ُس  ِفيَها  َيرَتِفُع  اٌم  اأَيَّ
�سعود  فبعد   ،)15  :9 )مت  وُموَن«  َي�سُ
الروح  وحلول  ال�سماء  اإلى  ي�سوع  ّب  الرَّ
بال�سوم،  ابتداأوا  التالميذ،  على  القد�س 
الر�سل:  اأعمال  �سفر  يف  جاء  ال�سدد  وبهذا 
وُموَن«.  َوي�سُ بِّ  للرَّ ُدوَن  َيَتَعبَّ ُهم  »َوِفيَما 
فيه  مت  الذي  ال�سوم  وهو  )اأع2:13(. 
والتب�سري.  للكرازة  عمل  اأول  وبوا�سطته 
د  دَّ فيِه ُولدت الكني�سة وظهرت للوجود وحَتَ
متعلٌق  فهو  وخارجها.  اأور�سليم  يف  �سكلها 
توقيته  جاء  لذلك  للم�سيح.  بال�سهادة  اأ�سا�سًا 
بعد حلول الروح القد�س، باعتبار اأن حلول 
اخلدمة:  حركة  لبدء  اإ�سارة  القد�س  الروح 
َقائاًل:  اُهْم  اأَْو�سَ ِبِهْم،  َتِمٌع  جُمْ ُهَو  »َوِفيَما 
موْعَد  اْنَتِظُروا  َبِل  اأُوَر�َسِليَم،  ُكوا  َترْتُ ل 

ِذي �َسِمْعُتُموُه ِمنِّي«. )اأع 4:1( الآِب الَّ
الُقُد�ِس  وِح  الرُّ ِبُحُلوِل  ًة  ُقوَّ �َسَتَناُلوَن  ُكْم  »َلِكنَّ
اأُوَر�َسِليَم  �ُسُهوًدا يِف  يِل  َوَتُكوُنوَن  َعَلْيُكْم 
ى  اأَْق�سَ واإلى  اِمَرِة  َوال�سَّ ِة  الَيُهوِديَّ كَل  َويِف 
الأَر�ِس.« )اأع1 :8( وهذا ُيقدم اأول �سورة 

حية للكني�سة يف معناها »كرازة و�سهادة بالروح«: »وَمَتى 
ِذي اأُر�ِسُلُه اإَِلْيُكْم ِمْن ِعنِد الآِب، ُروُح احَلّق  ي الَّ َجاَء امُلعزِّ
ًا َت�ْسَهدوَن  الذِي ِمَن الآِب ُيْنَبِثُق، َفُهو َي�سَهُد يِل، َواأَْنُتْم اأَْي�سً

ُكْم َمِعي ُمْنُذ الْبِتداِء.« )يو 26:15 -27( لأَنَّ
قوتها  ت�ستمد  تاريخية  حقيقة  الر�سل  ف�سوم  اإذًا، 
ودميومتها من كيان الكني�سة، ولي�س ذلك فح�سب بل 
تاريخيًا  وجوده  بداية  ي�ستمد  نف�سه  الكني�سة  كيان  اإن 
وروحيًا من هذا ال�سوم عينه! فالكني�سُة كلها ويف كل 
العامل مدعوة ل�سوم الر�سل تعيِّد له على مرِّ الأجيال 
كنقطُة انطالٍق م�سيئٍة تبداأ منها رحلتها لتجديِد ن�ساِطها 

وِكرازتها ُكلَّ عام.
الهنا  امل�سيح  ي�سوع  بُّ  الرَّ ايها  الر�سل  جميع  فب�سفاعة 

ارحمنا وخل�سنا امني.
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األميرة عالية الطباع ترعى حفل تخريج 
طلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية

رعت �سمو الأمرية عالية كرمية ال�سيد توفيق الطباع الأحد 2015/5/3 حفل تخريج الفوج الرابع والأربعني من 
طلبة املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ ال�سمي�ساين التابعة جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية.

األقى رئي�س الهيئة الإدارية الدكتور اإح�سان حمارنة كلمة اأكد فيها اأهمية التعليم كعتاد مل�ستقبل العامل العربي، م�سرًيا 
اإلى اأهمية الت�سلح باملواطنة والولء والنتماء للم�سي لالأمام و�سط ما يجتاح املنطقة من ظروف واأحداث.

بدوره دعا رئي�س هيئة املديرين مو�سى �سعبان الطلبة اخلريجني للتحلي باملبادىء التي تعلموها يف مدر�ستهم والتي 
حت�س على البذل والعطاء والجتهاد والت�سامح واملواطنة ال�ساحلة وقبول الآخر ونبذ العنف والإرهاب.

وقدم الطلبة اخلريجون كلمات باللغة العربية والفرن�سية والإجنليزية، ت�سمنت عبارات ال�سكر للمدر�سة والتقدير 
جلهود كادرها التعليمي والإداري ، كما تخلل احلفل دعاء قدمه الأب ق�سطنطني قرم�س واأغان وفقرات مو�سيقية 

فيما �سلم الطلبة اخلريجون الراية لطلبة ال�سفوف الالحقة. 
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تخرج الفوج السادس عشر من طلبة 
المدرسة الوطنية األرثوذكسية األشرفية

اأع�ساء  اإح�سان حمارنة وبح�سور  الدكتور  الأرثوذك�سية  الثقافة والتعليم  الإدارية جلمعية  الهيئة   برعاية رئي�س 
ال�ساد�س ع�رش من طلبة املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ الأ�رشفية يوم اخلمي�س  الفوج  الهيئة الإدارية مت تخريج 
الفرح والفخر،  �ساده  ال�سمي�ساين يف جو  الأرثوذك�سية/  الوطنية  املدر�سة  يغنم يف  فوؤاد  2015/5/21 يف م�رشح 
حيث بداأ الحتفال ب�سالة مباركة قدمها قد�س الأر�سمندريت �سابا ال�سايج، ثم وجه راعي احلفل الدكتور اإح�سان 
كلمة للطلبة واأولياء الأمور عرب فيها عن �سعادته واأع�ساء الهيئة الإدارية يف هذا اليوم املبارك بتخرج فوج جديد 
من خريجي املدر�سة، وقدم بهذه املنا�سبة التهنئة للجميع. كما اأكدت مديرة املدر�سة د.مي�سون عكرو�س يف كلمتها 
على اإعتزازها باإجنازات طلبتها ومتنت لهم التوفيق وحتقيق الآمال نحو م�ستقبل م�رشق. هذا وقد بلغ عدد الطلبة 

اخلريجني )32( خريجا.
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االحتفال باليوبيل الذهبي للعالقات األردنية الرومانية

برعاية املمثلة اخلا�سة لوزارة اخلارجية الرومانية ال�سيدة يونيال برودان وبح�سور ال�سفري الروماين يف الأردن ال�سيد 
بوقدان فيليب ومدير التنمية الإجتماعية /غرب عمان ال�سيد عامر حيا�سات وال�سيدة نهى �سنودة نائب رئي�س الهيئة 
الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية وعدد من اأع�ساء الهيئة الدارية ورئي�س هيئة املديرين الأ�ستاذ مو�سى 
ناجي �سعبان نظمت جمعية الرومانيات للتنمية الجتماعية احتفاًل مبنا�سبة اليوبيل الذهبي للعالقات الأردنية الرومانية 
بالتعاون مع جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية. ا�ستمل احلفل على العديد من الفقرات قدمها طلبة املدر�سة، كما قدمت 

رئي�سة جمعية الرومانيات ال�سيدة فيلوريا داود اجلوائز وال�سهادات على الطلبة الفائزين يف م�سابقة الر�سم الأولى.

السفير الروماني يكرم 
معلمة التربية الفنية 

ال�سفارة  الفنية رميا بعاره يف  مت تكرمي معلمة الرتبية 
الرومانية يف عمان وذلك �سمن التعاون الثقايف الفني 
بني ال�سفارة و جمعية الن�ساء الرومانيات يف الأردن و 
املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية/ال�سمي�ساين، وقد قدمت 
لها هدية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنائ�س القدمية 

يف رومانيا.
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مسابقة فؤاد فراج لإلبداع العلمي:
برعاية ال�سيدة مها فوؤاد فراج نيابة عن �سقيقها  املهند�س با�سم فوؤاد فراج وبح�سور مقرر اللجنة املدر�سية ال�سيدة نرمني 
�سنداحة واأع�ساء جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية ورئي�س هيئة املديرين ال�سيد مو�سى ناجي �سعبان واأولياء الأمور 
  2015/5/9 ال�سبت  العلمي  للتميز  فراج  فوؤاد  م�سابقة  الأرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  نظمت  والطالب،  واملعلمني 
�سارك فيها عدد من املدار�س اخلا�سة حيث ج�سد الطالب اإبداعاتهم ومواهبهم العلمية يف م�ساريع عّدة وكانت النتائج 

على النحو الآتي:-
فازت باملرتبة الأولى الكلية العلمية الإ�سالمية عن م�رشوعها النفايات الإلكرتونية مب�ساركة الطلبة :

بانا ق�سي�سية، جمد فرح، مالك عبد الرحيم، بيان ال�رشيف، �سهد احلراح�سة، يافا �سالمة وح�سل كل منهم على مبلغ 
59 دينارًا.

فازت باملرتبة الثانية  املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية عن م�رشوعها النفايات الإلكرتونية مب�ساركة الطلبة :
لني قاقي�س، كارين ريحاين وح�سلت كل منهن على مبلغ 63 دينارًا.

فازت باملرتبة الثانية مّكرر  املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية عن م�رشوعها النفايات الإلكرتونية مب�ساركة الطلبة :
فادي زريقات، �سامر ال�سو�سو، جاك جرجورة، علي مراد وح�سل كل منهم على مبلغ 32 دينارًا.

فازت باملرتبة الثالثة  املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية عن م�رشوعها الطاقة امل�ستقبلية يف الأردن مب�ساركة الطلبة :
فادي قرم�س، اأندرو ال�سامي، خليل عطا الله، عبد الله نينو وح�سل كل منهم على مبلغ 20 دينارًا.

فازت باملرتبة الثالثة مكرر  املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية عن م�رشوعها ج�سم طائر مب�ساركة الطالب :
�سابا م�سلم وح�سل على مبلغ 75 دينارًا.
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لقاء العدد مع 

الدكتور فؤاد 

قسطندي بجالي 
ي�سعد اللجنة الثقافية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية 

اأن ترحب بكم �سيفًا عزيزًا على �سفحات ر�سالتها 
» ر�سالة املحبة « لنعرف اأكرث عن عائلتكم، منجزاتكم 
القت�سادية، وما تقومون به من اأعمال خريية خلدمة 

اأبناء جمتمعنا.
• نرجو التكرم بتقدمي نف�سك اإلى قراء ر�سالة املحبة ؟
در�ست  حيفا،  مواليد  من  بجايل  ق�سطندي  فوؤاد    
الفرير  مبدر�سة  ثم  بعمان  الفرير  البتدائية  باملدر�سة 
وا�سبحت  بلندن  اجلامعية  درا�ستي  وتابعت  بالقد�س 
ع�سوًا مبجل�س الإدارة الربيطاين وع�سوًا مدى احلياة 
والتزويد. ح�سلت  للم�سرتيات  الربيطاين  املجل�س  يف 
و�سرتن  كندي  جامعه  من  الدكتوراة  درجة  على 
ال�سيدة  من  متزوج    . الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
اولغا خوري ولدي اإبنتي روزي وولداي ق�سطندي 
القت�ساد  تخ�س�س  يف  جميعًا   تخرجوا  وقد  ورامز 
مول�سن  وجون  كونكورديا  جامعه  من  والتمويل 
بزن�س  يف مونرتيال بكندا وعادوا الى الردن لي�سغلوا 

منا�سب وليتولوا م�سوؤولياتهم يف �رشكات العائلة.
لعائلتكم الكرمية جذور و�سمعة طيبة يف الأن�سطة   •
لكم  الأردن وفل�سطني، هل  القت�سادية يف  التجارية 

اإفادتنا باملزيد حول هذه الن�سطة؟
بفل�سطني وكان  التجار يف حيفا  كان والدي من كبار 
العرب لدى  التجار  الغذائية وممثل  املواد  لتجار  نقيبًا 
الردن  الى  وانتقل  القد�س،  يف  ال�سامي  املندوب 
واأ�س�س حمالت بجايل يف �سارع ال�سلط والتي اأ�سبحت 
تفتخر  بجايل  حمالت  وكانت  القد�س.  مطاعم  لحقًا 
للق�سور  رئي�سيًا  موردًا  كانت  انها  حيث  بتاريخها 

يف  لها  فرع  فتح  ومت  عامًا،   37 ملدة  العامرة  امللكية 
�سوبر  اول  اأ�سبحت  حيث  بجايل  بعمارة  اللويبدة 
واإنهاء  بريطانيا  من  عودتي  وعند  باململكة.  ماركت 
درا�ستي عملت مع والدي يف التجارة حيث مت تا�سي�س 
�رشكة كمباج العاملية)بجايل( والتي مازالت تقوم الى 
حينه بتوزيع مواد غذائية ومواد جتميل ل�رشكة عاملية 
مثل هنكل كوزمتك�س الملانية العاملة بالتجميل ومثل 
فا وغريها، وكذلك م�سنع للمنظفات الذي ينتج اأ�سماء 
اميك�س  ومعقم  مطهر  فينول  مثل  ومميزة  معروفة 

كونكر وغريها . 
مبجل�س  ع�سوًا  اي�سا  ا�سبحت  اخرى  جمالت  ويف 
�سنوات  ع�رش  ملدة  الردين  التجاري  البنك  اإدارة 
كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة، وقمت بعدها بالنتقال 
من البنك حيث �سنحت  يل فر�سة ل�رشاء �رشكة متعرثة 
)املجموعه الوطنية ال�رشيعة ل�سدار البطاقات( حيث 
�سنوات  مدى  على  وتنظيمها  هيكلتها  باإعادة  قمت 
من  وهي  اك�سرب�س،   نا�سونال  ذلك  بعد  واأ�سبحت 

ال�رشكات املميزة وانا الن رئي�س جمل�س ادارتها. 
• اأنتم رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة العربية الأوروبية 
�رشكتكم  ن�شاط  عن  حتدثونا  �أن  لكم  هل  للتاأمني، 

وا�سهاماتكم يف خدمة القت�ساد الأردين؟
م�ساهمة  �رشكة  للتامني  الوروبية  العربية  ال�رشكة   
عامة تتخذ �سعارها كمبداأ يف عملها )نحن نخدم لنكرب 
ال�سعار مت تطبيقه باملعاملة املميزة  ونكرب لنخدم(وهذا 
وبتغطيات تاأمينية ممتازة حيث اأن املجموعة العربية 
ري  �سوي�س  �رشكة  مع  تتعامل  للتامني   الوروبية 
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والتي تعترب اأكرب معيد للتاأمني يف العامل، وبذلك ت�سمن 
جناح  اإن  عليهم.  وحتافظ  عمالئها  جلميع  تغطياتها 
�رشكة املجموعه العربية الوروبية للتاأمني هو نتيجة 
بحيث  جهد وخدمة وتعامل ممّيز مع جميع عمالئها 
املميزة.  واخلدمة  ال�سحيح  التامني  عنوان  ا�سبحت 
بدعم  للتاأمني  الوروبية  العربية  املجموعة  وتقوم 
وتدفع  بحيث حتافظ على عمالئها  الوطني  الإقت�ساد 
جميع املطالبات �سمن فرتة 14 يومًا فقط اإ�سافة الى 
قيامها باعمال خدمة املجتمع حيث يقوم الق�سم ال�سحي 
لدى  اخرى  الى  فرتة  من  جماين  طبي  يوم  بعمل 
الكربى  ال�رشكات  ويف  وبالقرى  بالعا�سمة  عمالئها 
لتوعية جميع املوؤّمنني باملحافظة على �سحتهم بال�سكل 
ال�سحيح. وقامت بعمل حمالت للتربع بالدم موؤخرا 
وبن�ساطات كثرية خلدمة املجتمع حيث كانت الراعي 
العقبة  مدينه  يف  اأُقيم  الذي  البحري  للموؤمتر  الذهبي 
والذي ح�رشه عدد كبري من كربيات �رشكات اعادة 
التامني الجنبية ورجال اعمال من جميع  انحاء العامل 
والذي اأ�سهم بدوره بدعم القت�ساد وال�سياحة باململكة 

الردنية الها�سمية. 
• نقدر عاليًا م�شاهمتكم �لكرمية يف رعاية حفل معونة 
اخلري » معونة ال�ستاء« للعام الدرا�سي 2014/ 2015، 

ملعونة  �لروحي  �ملعنى  عن  حتدثونا  �أن  لكم  هل 
�ل�شتاء كجزء من ثقافة �ملحبة و�لعطاء؟

اوًل  نقطتني:  على  يرتكز  ال�سحيح  العمل  مبداأ  ان   
يف  ونام  النية  »�سفّي  وثانيًا  الال�سحيح«  »لي�سح 
جهد  بكل  بالعمل  ي�سعى  ان  الن�سان  فعلى  الربية« 
ون�شاط ، ولكن يف جميع االحوال يجب ان اليتخلى 
والعطاء  املحبة  لأن  الخرين  لحتياجات  التطلع  عن 
هما حمور احلياة وم�ساعدة الغري جزء مهم من ر�سالة 

الن�سان على الر�س.  
• كرجل �قت�شاد �أرثوذك�شي حمب للرعية، ما روؤيتك 
والتعليم  الثقافة  كجمعية  ربحية  غري  خريية  جلمعية 

�لأرثوذك�شية، وماذ� تتمنى لها م�شتقبال؟
طويل  باع  ولها  وعريقة  رائدة  جمعية  هي  بالطبع 
مدر�سة  اأ�س�ست  حيث  الردن  يف  التطوعي   بالعمل 
انحاء  كل  يف  بي�ساء  اأياد  ولها  رائدة  اأرثوذك�سية 
مفخرة  يعترب  الردن  يف  حتقيقه  مت  وما  الردن، 
واجنازًا مميزًا، فهي تقدم الدعم الى جميع املحتاجني 
قام بطلب  �سخ�س  اي  م�ساعدة  تتوان حلظة عن  ومل 
امل�ساعدة منها. ويجب ان نذكر اأن الف�سل الكرب يعود  
وم�سداقية  مميزًا  تنظيمًا  اأبدوا  الذين  عليها  للقائمني 

وان�سانية واخال�سًا خلدمة املجتمع .
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حفل مو�سيقي للأجداد
مت دعوة الأجداد واأولياء الأمور حلفل مو�سيقي يف قاعة رو�سة وهبة متاري حيث قدم الأطفال  فقرات مو�سيقية 

واإيقاعية متنوعة اأدخلت البهجة والفرح يف قلوبهم.
زيارة �ملركز �لإن�شاين لرعاية �حليو�ن

تعزيز  وبهدف  )احليوانات(  الدرا�سية  للوحدة  تعزيزًا 
ال�سلوكيات الإيجابية عند التعامل مع احليوانات و�رشورة 
الرفق بها من منطلق اأن جميع احليوانات مفيدة لالإن�سان 
املركز  بزيارة  قام جميع جمموعات متهيدي  فقد  وللبيئة 

الإن�ساين لرعاية احليوان خالل �سهر ني�سان.

زيارة �لى مركز عمان للفرو�شية
بزيارة  متهيدي  ثانية  رو�سة  جمموعات  جميع  قامت 
للتعرف  للفرو�سية  عمان  مركز  اإلى  ترفيهية   تعليمية 
هذا  رعاية  وكيفية  اخليول  من  املختلفة  الأنواع  على 
احليوان. ويف نهاية الزيارة قام جميع الأطفال بركوب 

اخليل خالل �سهر ني�سان.
يوم الفرح

مندوبَا عن رئي�س اجلمعية قامت ال�سيدة �سيتا غاوي ع�سو الهيئة الإدارية باإفتتاح مهرجان »يوم الفرح« يوم اجلمعة 
اإ�ستمل املهرجان  التوا�سل بني الرو�سة واأولياء الأمور واملجتمع املحلي حيث  2015/5/15 وذلك بهدف تعزيز 

على العديد من الفعاليات التي اأدخلت البهجة والفرح يف قلوب الأطفال .



11

متقدمة يف  �لأرثوذك�شية حتقق مر�كز  �لوطنية  فرق 
لعبة كرة ال�سلة

)طالبات(   الدنيا  الأ�سا�سية  املرحلة  املدر�سة  فريق  فاز   •
بكاأ�س املركز الأول يف بطولة املدر�سة الأهلية للبنات.

• حقق فريق ال�سلة لطالبات ال�سف التا�سع املركز الثاين 
يف نف�س البطولة بح�سور العني ال�سيدة هيفاء النجاراملديرة 

العامة ملدر�ستي الأهلية واملطران.

اأخبار النادي العلمي بالتعاون مع املرحلة )8-6(:
نادي  لطلبة  علمية  زيارة  العلمي  النادي  نظم   •
الكورة  ولواء  قي�س  اأم  منطقة  الى  والآثار  الت�سوير 
الآثار  ونادي  الت�سوير  نادي  لطلبة  علمية  وزيارة 
الى منطقة الكرك والأغوار اجلنوبية، وزيارة علمية 
لطلبة نادي البيئة الى حممية عجلون وزيارة علمية الى 
الأردن  باآثار  الطلبة  لتعريف  وذلك  اجلوية  الأر�ساد 

وتاريخه ومناظره الطبيعية اخلالبة.
زيارة طلبة �ل�شف �لتا�شع �لى مدينة �ملفرق 

طالب  توجه   2015/5/10 الحد  يوم  �سباح  يف 
ال�سف التا�سع اأ، ب من املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية 
الكنائ�س  وت�ساميم  بناء  طرق  لي�ساهدوا  املفرق  الى 
القدمية ومقارنتها مبباين الكنائ�س يف املرحلة احلالية. 

يف  العذراء  ال�سيدة  رقاد  كني�سة  الى  الطالب  و�سل 
لنا  املعلمة  برفقة  الإلهي  بالقدا�س  و�ساركوا  املفرق 
نينو واملعلم ب�سارة دحابرة. ويف نهاية القدا�س رحب 
�سماوي  )جري�س(  دميرتيو�س  الب  الكني�سة  راعي 
تعرف  حيث  العملي  الدر�س  ذلك  وتال  بالطالب، 
الأ�سا�سية،  واأجزائها  الكني�سة  بناء  الطالب على منط 
الروحية،  ومعانيها  املقد�سة  الواين  كذلك  و�ساهدوا 
مائدة  باقامة  الكني�سة  راعي  وقام  الكاهن.  ومالب�س 
الكني�سة  الكني�سة وبتوزيع بركة من  قاعة  للطالب يف 

كهدايا تذكارية على جميع امل�ساركني.
املفرق حيث  الثار يف  دائرة  الى  بعد ذلك  الطالب  توجه 
تعرفوا على املفرق القدمية )الفدين( حيث يوجد يف املوقع 
كني�سة وم�سجد وكذلك قلعة قدمية وحمامات  تعود للع�رشين 
الروماين والأموي. ثم قام الب ب�سكر مدير دائرة الثار 

وقدم له درعًا با�سم املدر�سة الوطنية الرثوذك�سية.

جمال  ام  بلدة  الى  التعليمية  الرحلة  املجموعة  تابعت 
املكان  روعة  تربز  التي  املواقع  بع�س  �ساهدوا  حيث 
عن  ل�رشح  ا�ستمعوا  كما  وجماله،  البناء  وطرق 
املدينة، وتعرفوا على نظام بناء الكنائ�س القدمية. ثم 
و�سلوا الى مدينة ارحاب، والتي حتتوي على اكرث 
من ثالثني كني�سة. وتعرف الطالب على كني�سة كهفية 
والتي تعود الى القرون امليالدية الولى والى ع�رش 

ال�سطهادات، كما �ساهدوا ار�سيات الف�سيف�ساء.
الب دميرتيو�س )جري�س(  الرحلة  هذه  اأ�رشف على 
تعميق  بهدف  دحابرة،  وب�سارة  نينو  ولنا  �سماوي 
منهاج الرتبية الدينية امل�سيحية لطالب ال�سف التا�سع.

• فاز فريق املدر�سة لطلبة ال�سف ال�سابع باملركز الأول يف بطولة  مدر�سة ال�سويفات بعد فوزه يف املباراة النهائية على 
فريق اأكادميية عمان، مدرب الفرق االأ�شتاذ نايف ع�شفور ،مدير الن�شاط الريا�شي االأ�شتاذ اأيوب بطار�شة
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داء النقرس
) مرض الملوك (

بالن�ساطات  يتعلق  اأي»  اأي�سي  مر�س  النقر�س 
حام�س  يف  خلل  عن  ينتج  حيث  للج�سم«  احليوية 
على  اجل�سم  قدرة  عدم  نتيجة   )URIC ACID(اليوريك
للج�سم  ي�سهل  �سكل  الى  )البيورين(  مادة  حتويل 
التخل�س منها- مما يوؤدي الى جتمع حام�س اليوريك 
مكونة  البر  ت�سبه  بلورات  ترت�سب  ثم  الدم.  يف  ا�سيد 
وهذا  واملفا�سل،  اجللد  يف   )MonosodiumUrate( من 
وتكوين  النقر�سي،  املفا�سل  التهاب  ن�سوء  يف  يت�سبب 
ح�سوات يف الكلى. عرف النقر�س منذ عام )1600( 
-40( بالأعمار  الذكور  وي�سيب  امللوك.  مبر�س 
ي�سيب   .1/9 هي  لالإناث  الذكور  ون�سبة  عامًا،   )50
العوامل  اما  ان�سان.  الف  كل  من   3 حوايل  املر�س 
الوراثة،  فهي:  املري�س  عند  املر�س  لظهور  املحفزة 
ال�سمنة، تناول كميات كبرية من الكحول ووجود خلل 
مثل  العقاقري  بع�س  الى  بالإ�سافة  الكلى،  يف وظائف 
مدرات البول. هناك اربعة انواع للنقر�س )1( الويل 
Primary وينتج عن زيادة )حام�س اليوريك( يف الدم او 

�سعوبة تخل�س اجل�سم منه- لذا يحدث تر�سب بلورات 
ويف  والكليتني  اجللد  وان�سجة  املفا�سل  يف  )اليورات( 
الرجال اكرث من الن�ساء )2( الثانوي Secondary و�سببه 
الطعمة،  )Purine( يف  مادة  تناول كميات كبرية من 
مثل  المرا�س  وبع�س  والكحول  ال�سمنة  وكذلك 
ال�سدفية واللوكيميا. )3( النوع الذي ينتج عن �سعف 
ارتفاع  عن:  ناجتة  اخرى  انواع   )4( الكلى  وظائف 
�سيكلو�سبورين،  مثل  العقاقري  وبع�س  الدم  �سغط 
النواع  اهم  اما  الر�سا�س.  مبادة  الت�سمم  وكذلك 
حيث  الويل،  النقر�سي  املف�سل  التهاب  هو  �رشيريًا 
وكذلك  الكاحل،  يف  حادة،وبداية  اآلما  فجاأة  يحدث 
حول  و�سخونة  وورم   احمرار  مع  حولها  الوتار 
املف�سل امل�ساب. يف 75% من احلالت حتدث ال�سابة 
والركبتني  والكواع  والر�سغني  ال�سابع،  مبفا�سل 
والقدمني واليدين. اما العالج فاأهمه م�سادات التهاب 

مثل   )NSAIDS( وهي  املفا�سل 
على  وتوؤخذ   )Indomethacin(
حتى  طويلة  لفرتات  حبوب  �سكل 
عقار  ثم  العرا�س.  تزول 
 Autumn( من ف�سيلة )Colchicine(
منذ  ا�ستخدمت  وجميعها   )Crows

الدكتور زمن بعيد. واحيانًا ميكن ا�ستخدام 
عمي�ش يو�شف عمي�ش

الكورتيزون. كذلك عالج )Allopurinol( الذي يبطل 
املري�س  ين�سح  ان  بد  اليوريك(. ول  افراز )حام�س 
بالتقليل من تناول الطعمة واملواد الغنية مبادة )بيورين 
Purines( مثل الكحول، ال�رشدين، احلبوب اجلافة التي 

لها ق�سور )العد�س، البازيالء(، ال�سبانخ، ل�سرباغو�س 
) الهليون( ، الزهرة، امل�رشوم. كذلك الكبدة، الكلى، 
البطاطا  والع�سل،  والزبدة  البي�س  ال�سمك،  املخ، 
املقلية، ح�ساءاللحم واخلمرية واحللويات الغنية بالدهون 
التي حتتوي على  الطعمة  اأما  الد�سم.  كامل  واحلليب 
تناولها.فهي  وميكن  البيورين  مادة  من  كميات  اقل 
ال�ساي والقهوة واحلليب والجبان اخلالية من الد�سم، 
�سابقًا،  املذكورة  املمنوعة(  )عدا  اخل�سار  الفواكه، 
اخلبز، الدجاج، اللحوم قليلة الدهون، والأ�سماك.كما 
ين�سح املري�س باإنزال وزنه. اأخريًا اود ان اذكر هنا 
بان اول عامل يف التاريخ و�سف اعرا�س املر�س هو 
)Lowenhook( عام 1600م.كما ان امل�ستوى الطبيعي 
يف  ميلغرام   )7-3( بني  هو  الدم  يف  اليوريك  حلم�س 
الن�سبة  ترتفع  النقر�س  مر�س  ويف  الواحد.  الدي�سيلرت 
لدينا  لي�س  ملجم.   )20( الى  ت�سل  وقد  7ملجم  فوق 
ان  واعتقد  الردن  يف  املر�س  عن  دقيقة  اح�ساءات 
نوع  ب�سبب  وذلك  بالألف،   )10( الى  ت�سل  ن�سبته 
الطعام الذي نتناوله والذي يحتوي على كميات كبرية 

من مادة البيورين.
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الأ�رشفية  الأرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  طلبة  فاز   •
موؤ�س�سة  تقيمها  التي  ون  للفورمول  ال�سنوية  بامل�سابقة 
حيث  الرتبوي  للتميز  اليوبيل  مركز  ح�سني/  امللك 
يف  الأولى  املرتبة  ون  الفورمول  كاأ�س  على  ح�سلنا 
بني  ال�رشعة من  الرابعة يف  واملرتبة  ال�سيارة  ت�سميم 
) 14( مدر�سة من التعليم اخلا�س �سمن ال�سباق الذي 
اقيم يف مدار�س اليوبيل  يوم ال�سبت 2015/5/9. وقد 
خليفات  و�سيم  واملعلم  �سبيط  �سامر  املعلمان  اأ�رشف 
ف�سحو،  اليا�س  ا�سامة  من:  املكون  الطلبة  فريق  على 
اأ�سمى وديع هل�سه، نادين �سليبا القبطي، ندى �سخر 

خليل، رعد هيثم بط�سون.

قامت جمموعة الفوك�س التابعة للجنة مدار�س الأحد ومن 
�سخ�سًا   89 با�شطحاب  ن�شاط »اعرف كني�شتك«  �شمن 
اجلمعة  يوم  نيقولو�س/العقبة  القدي�س  لزيارةكني�سة 
القدا�س  خدمة  ح�رشوا  حيث   2015/5/15 املوافق 
الإلهي ومن بعد القدا�س ا�ستقبلهم  قد�س الب با�سيليو�س 
مرجي راعي الكني�سة  وجمموعة من اأبناء الرعية. وقد 
قاموا بتقدمي مائدة حمبة وقام قد�سه ب�رشح تاريخ الكني�سة  
املجموعة  قامت  وبعدها  العقبة،  م�سيحيي  عن  والتحدث 

برحلة يف ربوع العقبة اجلميلة.
واأي�سا ا�سطحبت املجموعة 118 �سخ�سًا يوم اخلمي�س املوافق 2015/5/21 لزيارة مزار القدي�س خري�ستوفور�س/ دير 
ال�سيدة العذراء دبني حل�سور �سالة الغروب وامل�ساركة مبائدة املحبة ومعايدة  قد�س الر�سمندريت خري�ستوفور�س بعيد 

�سفيعه متمنني له دوام ال�سحة والعافية.

اختارتها  : �سيتا غاوي

حكمة أعجبتني
�ساألوا حكيمًا: ملاذا ل تنتقم ممن ي�سيئون اإليك؟ 

رد �ساحكًا: وهل من احلكمة اأن اأع�س كلبًا ع�سني. 
البع�س،  بع�سها  من  تقرتب  اأن  للقنافذ  لميكن 
فال�سواك التي حتيط بها تكون ح�سنًا منيعًا لها، لي�س 

عن اأعدائها فقط، بل حتى عن اأبناء جلدتها.
فاإذا طل ال�ستاء برياحه املتوا�سلة وبرودته القار�سة، 
طلبًا  ببع�سها  واللت�ساق  لالإقرتاب  القنافذ  ا�سطرت 

للدفء ومتحملة اأمل الوخزات وحدة الأ�سواك.
بالربد  ت�سعر  حتى  ابتعدت  بالدفء  �سعرت  واإذا 
فتقرتب مرة اأخرى، وهكذا تق�سي ليلها بني اقرتاب 

وابتعاد، القرتاب الدائم قد يكلفها 
والبتعاد  اجلروح  من  الكثري 

الدائم قد يفقدها حياتها.
كذلك هي حالنا يف عالقاتنا الب�رشية، 
ل يخلو الواحد منا من اأ�سواك حتيط 
على  يح�سل  لن  ولكن  وبغريه،  به 

الدفء ما مل يحتمل وخزات ال�سوك والأمل، لذا:
من ابتغى �سديقًا بال عيب، عا�س وحيدًا.
من ابتغى زوجة بال نق�س، عا�س اأعزبًا.

من ابتغى حبيبًا بدون م�ساكل، عا�س باحثًا.

من ابتغى قريبًا كاماًل، عا�س قاطعًا لرحمه.
فلنتحمل وخزات الآخرين حتى نعيد التوازن اإلى حياتنا.
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يهنىء نائب الرئي�س واأع�ساء الهيئة الدارية الدكتور اح�سان حمارنة رئي�س الهيئة 
الدارية وعقيلته ال�سيدة �رشوق حمارنة ع�سو جلنة الع�سوية مبنا�سبة اكليل جنلهم الدكتور 

ليث حمارنة على زينه قموه كرمية املهند�س معتز قموه.بتاريخ 2015/6/5
يهنىء رئي�س واأع�ساء الهيئة الدارية ال�سيدة نريمني �سنداحة مقرر اللجنة املدر�سية 

وزوجها ال�سيد مرتي املنى مبنا�سبة تخرج جنلهم جميل من جامعة كولومبيا نيويورك 
وح�سوله على

 Double Major : Bachelor of Science in Financial Economics and 
Middle Eastern Studies.

يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

الزميل حممد حافظ العمايره باملولود اجلديد حمزه بتاريخ 2015/5/30  
تهنئة والتربيك لكل من الزمالء:

-  ال�ستاذ ب�سارة دحابرة مبنا�سبة اخلطوبة على الآن�سة  تال النعماين بتاريخ 2015/5/15
-  ال�ستاذ �سانتياغو من�سور مبنا�سبة اخلطوبة على الآن�سة مرينا بنورة بتاريخ 13 /4 /2015

-  املعلمة ريتا بقاعني مبنا�سبة املولودة اجلديدة »نايا«
-  ال�ستاذ فادي رزق واملر�سدة الرتبوية جوانا قاقي�س مبنا�سبة املولودين التواأم »كرم وكارول«

-  املعلمة رول مبارك مبنا�سبة املولودة اجلديدة »كر�ستينا«

تهنئة وتربيك

�إعـــــالن
دعوتكم  الن�سائية  ال�سبيبة  جلنة  ي�سعد 
فندق  �ساطئ  على  جميل  يوم  لق�ساء 
يوم  وذلك  العالجي  امليت  البحر 
البطاقة  �سعر   2015/6/21 الأحد 
من  دينارًا  و17  للكبار  دينارًا   20
الدخول  ر�سم   وي�سمل   12-6 عمر 
لوجبة  بالإ�سافة  املرافق  ل�ستعمال 

غداء خفيفة.
ي�رشي هذا العر�س لأع�ساء اجلمعية و�سيوفهم طوال �سهر رم�سان املبارك  لالإ�ستف�سار هاتف 5674418فرعي 17
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رئي�ش و�أع�شاء �لهيئة �لإد�رية جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�شية وجميع �أع�شائها �لعاملني 
و�ملوؤ�زرين و�أجهزتها �لرتبوية و�لإد�رية ي�شاركون �أ�شحاب �لعز�ء حزنهم وي�شاألون �لله �أن 

مينحهم ال�سرب،والى جنات اخللد: 
• اآل ثيودوري واآل �سلطي بوفاة املرحومة ليندا ن�رشي ثيودوري زوجة هرني حنا زنانريي ووالدة حنا و�سانيا 
و�سقيقة جون ثيودوري ورينيه �سلطي واأنطوانيت فرح، وتعزية خا�سة لل�سيدة رينيه ثيودوري �سلطي بوفاة 

�سقيقتها وللع�سو العامل �سهيل �سلطي بوفاة خالته.
• ع�سرية املحافظة بوفاة ال�سابة خريجة املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين املرحومة ب�سمة علي حمافظة 

و�سقيقة د.با�سل ود.قي�س ود. �سريين والعزاء مو�سول جلميع زمالئها اخلريجني
• اآل �سابا واآل م�سلم بوفاة املرحوم جوين اليا�س �سابا )اأبو اليا�س( زوجته الفا�سلة الهام م�سلم والد اليا�س وع�سام 
وماري و�سقيق جورج وعي�سى ويو�سف ودوري�س وديانا، تعزية خا�سة للزميل يو�سف �سابا من مكتب اجلمعية 

بوفاة �سقيقه جوين.
• اآل نينو واآل �ساحلية بوفاة املرحوم ق�سطة ابراهيم نينو )ابو جو( والد جو وابراهيم وموين وتعزية خا�سة لل�سيد 

غريب نينو بوفاة ابن عمه ولل�سيد ابراهيم نينو ع�سو الهيئة الدارية بوفاة املرحوم ق�سطة نينو.
اآل ن�سنا�س واآل بط�سون بوفاة املرحومة لوري�س ناديا فرن�سي�س ن�سنا�س اأرملة املرحوم فريد عطاالله بط�سون   •

والدة كمال واإياد ولرا وتعزية خا�سة للزميلة لرا بط�سون من مدر�سة ال�سمي�ساين بوفاة والدتها.
لهم �لرحمة جميعًا .... �لرب �أعطى و�لرب �أخذ فليكن ��شم �لرب مباركًا.

املعطي امل�رشور يحبه الله
يتقدم رئي�ش و�أع�شاء �لهيئة �لد�رية بال�شكر �جلزيل للمتربعني كافة على تربعهم �ل�شخي
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �سفيق نينـو

» ل َتدينوا لَكي ل ُتدانوا « )مت1:7(
تف�سريها

د امل�سيح له املجد الرياء والنفاق والتم�سح  لقد حارب ال�سيِّ
الن�سان  اإدانة  نتائجها  من  والتي  القدا�سة  مب�سوح 
لغريه قبل اأن يحكم على نف�سه،  واأن ينتقد غريه على 
اأعظم،وُيحاول  خطايا  هو  يرتكب  بينما  اأخطائه،  
التظاهر بالقدا�سة اأمام النا�س. ولهذا ينبغي اأن ل يحكم 

ي�ستحق احلكم  نف�سه  اأمور هو  الن�سان على غريه يف 
و�سع  لذلك  منها.  اأعظم  اأو  مثلها  يفعل  لأنه  ب�سببها 
ُتدانوا«  َتدينوا لكي ل  القاعدة »ل  ال�سيد له املجد هذه 
كما قال »يا ُمرائي،  اأخرج اأّوًل اخل�سبة من عينك،  
دًا اأن تخرج القذى من عني اأخيك«  وحينئٍذ ُتب�رش جيِّ
�ساأن غريه،   اأن ي�سلح من  اأراد  )مت5:7( لأن من 

عليه اأن ي�سلح �ساأن نف�سه اوًل .
الظاهر  ح�سب  الآخرين  على  احلكم  يف  الت�رشع  ان 
اإدانة قد تكون ظاملة،  واحلديث عن خطايا الأخرين 
ا�سالح  وحماولة  اإدانة،   اأي�سًا  ب�سمعتهم  والت�سهري 
وخمالفة  اإدانة  لنف�سه  الن�سان  ا�سالح  قبل  الآخرين 
من  النا�س  املجد  له  د  ال�سيِّ مينع  ل    . امل�سيح  لو�سّية 
اأو التقومي،  بل مينعهم مـن جتاهل خطاياهم  التوبيخ 
الكتاب  ويف  الآخرين.   خطايا  ور�سد  ال�سخ�سية 
الآخرين ومنها  اإدانة  ت�سجب  املقد�س ن�سو�س كثرية 
»من  رومية  اأهل  اإلى  الر�سول  بول�س  القدي�س  قول 
اأنت الذي تدين عبد غريك؟ هو ملوله يثبت اأو ي�سقط« 
حكموا  الذين  لليهود  د  ال�سيِّ قول  وكذلك  )رو4:14( 
اأم�سكت يف زنا »من كان منكم بال  التي  برجم املراأة 
خطيئة فلريمها اأوًل بحجر« )يو7:8(،  وكذلك »من 
يظُن اأنه قائم فلينظر اأن ل ي�سقط .  لذلك اأنت بال عذر 
اأيها الإن�سان،  كل من َيدين،  لنك يف ما تدين غريك 

حتكم على نف�سك« )اكور12:10،  رو1:2( .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


