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لماذا نفقد أوالدنا
صعوبات  عصرنا  في  االجتماعية  الحياة  تكتنف 
فاألهل  األسرية.  البنية  في  خلل  إلى  أدت  جمة 
له  تتمثل فيما يتعرض  يواجهون تحديات كبرى 
أبناؤهم من تهديد خارجي وداخلي يؤثر سلًبا في 
سلوكهم األخالقي واالجتماعي. فالتنوع الثقافي 
في  العلمي  التطور  بفضل  السائد،  واألخالقي 
العالم، أدى إلى انحرافات في سلوك أبنائنا وبناتنا 
األسري  التفكك  أخذ  وبسببه  مخيف،  بشكل 
إلى  الحاجة  إن  المسيحية.  األسرة  على  يسيطر 
غرس المبادئ المسيحية وإعادة الحياة المقدسة 
إلى إطار األسرة ضروري لتفادي التفكك واالنحالل 
ولألمهات  لآلباء  الخاطرة  أوجه هذه  لذا  األخالقي. 

وللمؤسسات التعليمية.
الروحي  الغذاء  أبنائنا  نفوس  في  نزرع  أن  يجب 
وليس فقط التعليم األكاديمي. فهو قائم على 
من  الكنيسة  قدمتها  التي  والمحبة  التضحية 
تعاليم المسيح و تضحية القديسين والشهداء 
كمثال حي لمحبة ربنا وتثبيت اإليمان في نفوس 
أنه،  إال  خاصة.  أبنائنا  وفي  عامة  المسيحيين 
وتماشًيا مع الروح العالمية، أخذ الكثير من اآلباء 
التعليمية  مؤسساتنا  على  والقائمين  واألمهات 
بالتنكر لتضحية  القديسين والشهداء بحجة أن 
واالضطهاد  العذاب  من  له  تعرضوا  وما  موتهم 
على  سلًبا  وتؤثر  ومؤلمة  بشعة  صورة  هو 
تولد  والتي  المرهفة  ومشاعرهم  أوالدنا  نفوس 
نعلمهم  أن  مكتفين  نفسية،  مشاكل  فيهم 
الحاجة  دون  عاطفية  نظرية  بصورة  المحبة  عن 
الحياة  صارت  وبالتالي  مجهود،  أو  تضحية  إلى 
المحبة.  لهذه  جوهر  بدون  مميعة  المسيحية 
بالطبع سينتج عن ذلك سلوك متقلب خال من 
ومتطلبات  مغريات  مع  التعامل  في  جدية  أي 
ونسبية  فقيرة  لمحبة  صورة  ليخلق  الواقع 
لكل  والحاجة  النفسية  الحالة  بحسب  متغيرة 
فرد. هذا األمر في النهاية سيجعلهم ينسلخون 
عن جوهر المحبة ويصبح المسيح والفداء مجرد 
لدغدغة  بل هي فقط  الزمة  غير  أسطورية  قصة 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

األسف،  األمور، مع  الكثير من  العواطف كما هي 
التي فقدت معناها الحقيقي لمجتمع مستهلك 
مثاال  أعطي  وبالطبع  له.  ال معنى  وجاف ومظلم 
خطيًرا على هذا التميع وهو بابا نويل الذي صار 
من  أكثر  األخذ  على  قائم  مسيحي  إليمان  الرمز 

العطاء والتضحية.
نقدم  إرادتنا  بكامل  أننا  للسخرية  المثير  ومن 
تبث  استهالكية  لمواد  عبيدا  ليكونوا  أوالدنا 
التي  اإللكترونية  كاأللعاب  العنف  نفوسهم  في 
والعنف وتخلق في  والجريمة  القتل  تتبلور حول 
وهذا  الرحمة.  تعرف  ال  وحوًشا  أطفالنا  نفوس 
ذويهم  نحو  سلوكهم  في  مترجًما  نراه  بالطبع 
الغريبة  أبنائهم  تصرفات  من  يشتكون  الذين 
التي  أيًضا األغاني واألفالم  وغياب االحترام. هناك 
والثورة  والتحرر  والرومانسية  العنف  بين  تتنوع 
الشك  فيهم  لتبث  واألخالق  والدين  اهلل  ضد 
وأخيًرا  واألخالقية.  الدينية  القيم  ونزع  والرفض 
بيت  كل  في  الحياة  عصب  اإلنترنت  أخًرا،  وليس 
القيم  الذي ننهل منه  لزماننا  المقدس  والكتاب 
رقيب،  أو  دون حسيب  العالمية  والحرية  واألخالق 

من له أذن للسمع فليسمع.
ما  هو:  أفهمه  أن  أستطيع  ال  ما  لماذا؟  تساؤل: 
الذي نريده من أبنائنا والهدف الذي نصبو إليه ؟ 
تحقيق  في  نفشل  وعندما  متناقضة  حياًة  نحيا 
والكنيسة  المسيح  على  اللوم  نلقي  حلمنا 
والقديمة  الرجعية  المقدس  الكتاب  وتعاليم 
تعاستنا  سبب  وكأنها  البعض(  يعتقد  )كما 
وفشلنا تجاه أنفسنا وأبنائنا. لنراجع ضميرنا في 
له ومنارة  أبناء  لنكون  الذي مات  عالقتنا بيسوع 
للعالم. أبناؤنا هم عطية اهلل لنا نكافح من أجل 
لنضمن  للنور  أبناًء  ننشئهم  كي  مستقبلهم 
خالصهم بالمسيح ولنربي جيال نفتخر به ويكون 
قاعدة لغد الفرح والسالم. رسالتي هذه ال للنقد 
بل ألننا كلنا نتساءل لماذا نفشل أو لماذا ُتخلق 
الذي يجب  التساؤل  أجيال تشعر بالضياع. لهذا، 
على كل واحد منا أن يوجهه لنفسه هو لماذا؟. 

لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية
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عاٌم جديٌد
كلمة العددكلمة العدد

توجيِه  في  المسيِرة 
االتجاه  في  المركِب  دفِة 

الصحيح نحو أهدافنا. 
جديٍد  عاٍم  نحو  نتطلُع 
لصروِحنا الثقافّيِة التربوّيِة، 
والطموُح،  األمُل  يملؤه 

بحلوِل عام ألفين وثمانية عشر، يكون عاٌم 
وكبواتِه،  بنجاحاتِه  ومرِه،  بحلوِه  مضى  قد 
أياًما  والساعاُت  ساعات،  الدقائُق  وتصبُح 
لنقلب صفحًة في فصٍل من فصوِل حياتنا، 
لنصبح في حضرِة عاٍم جديٍد واعٍد، يمتلئ 
اكتشاَفها،  منا  تنتظُر  عديدٍة  بفرٍص 
إلظهاِر  مناسب  وقت  لذلك،  الوقَت  ولدينا 
من  قلوِبنا  على  لألعزاِء  والتقدير  االمتنان 
ونخّص  والزمالِء،  واألصدقاِء  واألقارِب  األهِل 
الثقافة  »جمعية  جمعيتنا  في  الزمالَء  هنا 
والتعليم األرثوذكسية« العريقة في الهيئِة 
وكوادَر  العاملِة  ولجاِنها  الكريمِة  اإلداريِة 
التربويِة  والمؤسساِت  الجمعيِة  مكتِب 
اإلداريِة  هيئاِتها  من  علينا  العزيزِة  التابعِة 
والتدريسيِة، فلهم ولهن كّل محبٍة واعتزاٍز.

الجديِد  العاِم  في  مناسب  وقت  لدينا 
الجاِد واالجتهاِد والتطويِر وإلكماِل  للعمِل 

له  نرسُم  المعالِم،  واضِح  أفٍق  نحو  نتطلُع 
خطوًطا وخطًطا.

ألعضاء  الصادقة  األمنيات  فيه  جديٌد  عاٌم 
فيه  ومؤازرين،  عاملين  األكارم  جمعيتنا 
فيه  والنجاِح...  بالتوفيِق  لطلبتنا  دعوات 
على  الغالي  للوطِن  الرفيعة  األمنيات 

قلوبنا.
عاٌم جديٌد فيه اليُد باليِد إلى األماِم بخطواٍت 
راسخٍة واثقٍة... ندعو ربنا ومخلصنا في هذا 
العام وكّل عاٍم التوفيَق والِوفاَق وديمومَة 

النجاِح والسؤدد وتحقيَق األهداِف.

�أ.�سامل عي�سى جنمة

وكل عام جديد والجميع بألف خير
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دعوة الجتماع الهيئة العامة العادي السـتين

دعوة الجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة العضو الكريم،
من   )13( و   )12( المادتين  بأحكام  عماًل 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  األساسي  النظام 
األرثوذكسية، تدعوكم الهيئة اإلدارية لحضور 
العادي  العامة  للهيئة  السنوي  االجتماع 
السادسة  الساعة  تمام  في  وذلك  الستين 
الموافق  األحد  يوم  مساء  من  والنصف 
)المدرسة  يغنم  فؤاد  مسرح  في   2018/1/21
الوطنية األرثوذكسية - الشميساني(؛ لبحث 

األمور المدرجة على جدول األعمال وهي:
• تالوة محضر االجتماع العادي للهيئة العامة 
التاسع والخمسين المنعقد بتاريخ 2017/1/21.

• مناقشة تقرير الهيئة اإلدارية السنوي للسنة 

المالية من 2016/9/1 لغاية 2017/8/31 وإقراره.

حضرة العضو الكريم،

من   )13( و   )12( المادتين  بأحكام  عمًلا 

النظام األساسي لجمعية الثقافة والتعليم 

اإلدارية  الهيئة  تدعوكم  األرثوذكسية، 

العادي  غير  العامة  الهيئة  اجتماع  لحضور 

يوم  ظهر  بعد  من  الخامسة  الساعة 

• تالوة تقرير مدقق الحسابات عن الوضع المالي 
للجمعية للسنة المالية 2017/2016.

• التصديق على الحســــاب الختامي للجمعية 
للسنة المالية 2017/2016.

• إقــــرار مشروع المـــوازنـــــة التقديريـــة للسنة 
المالية 2018/2017.

• انتخــــــاب مـــدقـــــق حسابـــــات للسنة المالية 
.2018/2017

• انتخاب أعضـاء الهيئة اإلدارية للعامين 2017 
.2019 –

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

رئيس الهيئة اإلدارية
الدكتور إحسان عيسى حمارنه

فؤاد  مسرح  في   2018/1/21 الموافق  األحد 

 – األرثوذكسية  الوطنية  )المدرسة  يغنم 

الشميساني(؛ لمناقشة وإقرار تعديل النظام 

األساسي للجمعية المرفق نسخة منه.

رئيس الهيئة اإلدارية

الدكتور إحسان عيسى حمارنه

تقرر تأجيل عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الستين واجتماع الهيئة العامة غير العادي 
إلى يوم األحد الموافق 2018/1/21 على النحو التالي:

• االجتماع غير العادي الساعة الخامسة مساًء.
• االجتماع العادي الساعة السادسة والنصف مساًء.
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بتاريخ  النسائية  الشبيبة  لجنة  أقامت 
السنوي  الميالد  عيد  عشاء  حفل   2017/12/4
من  عدد  بحضور  انتركونتيننتال  فندق  في 
مميزا  .كان حفال  الجمعية وضيوفهم  أعضاء 

الهيئة  رئيس  حمارنه  إحسان  الدكتور  افتتح 
أقامته  والذي  السنوي  الجمعية  بازار  اإلدارية 
والتعليم  الثقافة  جمعية  سيدات  لجنة 
المجيدة  الميالد  أعياد  بمناسبة  األرثوذكسية 
في   2017/12/6 األربعاء  الجديدة  السنة  ورأس 
الرئيسية  القاعة  الرياضي/  الثقافي  المبنى 
االدارية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  وبحضور 
ومؤازرين  عاملين  العامة من  الهيئة  وأعضاء 
ومديرة المدرسة السيدة مي قسوس وعدد 

قيمة  جوائز  وتوزيع  يانصيب  سحب  تخلله 
لدعم  الحفل  ريع  رصد  وتم  الحضور  على 
غير  للطلبة  أقساط  وتسديد  الشتاء  معونة 

المقتدرين

مكتب  وأسرة  والمعلمين  اإلداريين  من 
الكسيوس  األب  قدس  من  بصالة  الجمعية، 
والنجاح  التوفيق  فيها  تمنى  قاقيش 
لجمعيتنا وللقائمين عليها، وقد تخلل البازار 

بيع مأكوالت ومنتوجات مختلفة.
لمقرر  الشكر  اإلدارية  الهيئة  رئيس  وقدم 
اللجنة االجتماعية والنسائية ولسيدات اللجنة 
قدمت  كما  البازار.  إنجاح  في  جهودهن  على 

جوقة المدرسة التراتيل الميالدية. 

افتتاح بازار الجمعية السنوي

أخبار لجنة الشبيبة النسائية
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الهيئة  رئيس  حمارنة   إحسان  د.  رعى 
الشتاء  معونة  انطالقة  حفل  اإلدارية 
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  بحضور 
الثقافي  المبنى  في   2017/12/16 السبت 
المدرسة بقيادة  الرياضي بمشاركة كورال 

السيدة  ألقت  وقد  نصار،  سهى  السيدة 
لجنة  مقرر   - الرئيس  نائب  شنوده  نهى 
السيد  فيها  الشتاء كلمة شكرت  معونة 
غسان إيليا نقل على دعمه لمعونة الخير 

السنوية لهذا العام.

 رئيس الهيئة اإلدارية يرعى حفل انطالقة 
معونة الشتاء



8

لقاء العددلقاء العدد

لقاء العدد مع السيدة ناديا فزع عكاوي
خالل جلسة رائعة مع سيدة فاضلة قدمت للجمعية 
متتالية  عاًما  عشر  ثمانية  خالل  جليلة  خدمات 
تسع  في  عضًوا  وإخالص  بمحبة  خاللها  عملت 
دورات بالهيئة اإلدارية وشاركت خاللها بلجان عّدة، 

باإلضافة إلى عملها التطوعي مع جمعيات أخرى.
السيدة ناديا عكاوي من مواليد مدينة الرملة/ 
مدرسة  في  تعليمها  تلقت   1948 فلسطين 
راهبات الناصرة/ عمان وحصلت على دبلوم في 
اإلدارة وأعمال السكرتاريا من دار المعلمات/ رام 
منظمة  ثم  األميركية  السفارة  في  عملت  اهلل. 
 1977 إلى   1967 األعوام  خالل  العالمية   CARE
بوظيفة سكرتيرة تنفيذية، حيث كانت تشارك 
الخيرية  الجمعيات  ممثلي  مع  االجتماعات  في 
األجنبية وخالل عملها في الجمعية كانت عضوة 
لألطفال،  العالمية  الصيفية  القرى  جمعية  في 
أعوام كأمينة سر   10 عاًما منها   12 لمدة   CISV
في  واشتركت  لها،  كرئيسة  وعامان  للجمعية 
الواليات  في  الجمعية  لهذه  عالمية  مؤتمرات 
المتحدة وكوستاريكا وفنلندا وكوريا الجنوبية، 

وأيًضا عضوة في نادي اإلنرويل/ فيالدلفيا.
تزوجت من السيد موريس قسطه عكاوي عام 
أبناء عصام ،عماد، عال ولما،  أربعة  1971 ولديها 

وتسعة أحفاد. 
األرثوذكسية- الوطنية  المدرسة  خريج  عصام 

وهي  عماري  نسرين  من  تزوج  الشميساني 
حصل  وقد  تماري  وهبة  روضة  معلمات  إحدى 
على بكالوريوس تمويل )Finance( من جامعة 
أربعة  وله  األميركية  المتحدة  بالواليات  فلوريدا 

أبناء » ولدان وابنتان«
حالًيا  ويعمل  تورونتو  جامعة  في  درس  عماد 

في كندا.
عال تزوجت من زياد إدوارد حنانيا وحصلت على 
درجة الماجستير في اللغة اإلنجليزية من جامعة 
البكالوريا  مدرسة  في  حالًيا  وتعمل   NYIT

الدولية ولديهما ثالثة أبناء.
خريج  ثيودوسي  لطفي  سامر  من  تزوجت  لما 
درجة  على  وحصلت  الشميساني،  مدرسة 
الماجستير من جامعة سان خوزيه/ كاليفورنيا، 

ولديهما ولدان.
عام  بالجمعية  عكاوي  ناديــا  السيدة  التحقت 
عايده طليل  السيدة  ترشيحها من  بعد   1992
لعضوية الهيئة اإلدارية وبطلب من المهندس 
تم  اجتماع  أول  وخالل  اهلل،  رحمه  فراج  فؤاد 
السر لمدة ستة عشر  أمين  تكليفها بمنصب 
عاًما متتالية ثم نائًبا للرئيس المرحوم ميشيل 
سنداحه لدورة واحدة لمدة عامين. كما ترأست 
اللجنة االجتماعية والنسائية لعدة دورات والتي 
تعتبرها عنصًرا مهًما وفاعال في تقديم العديد 
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سيدات  خاللها  من  تشارك  التي  الخدمات  من 
الخيري  البازار  من  الخيرية  باألعمال  الجمعية 
السنوي وعقد محاضرات في مواضيع مختلفة، 
القديسة  ودير  صيدنايا  لدير  زيارات  وتنظيم 
تقال بسوريا مرتين خالل العام، لتعزيز العالقات 
االجتماعية والروحية بين العائالت األرثوذكسية، 
باإلضافة إلى مشاركتها  في اللجنة المدرسية، 

ولجنة التدقيق الداخلي والفروع.
خالل مشاركتها في لجنة الفروع، زارت مع أعضاء 
األعمال  لمتابعة سير  وإربد  مادبا  فرعي  اللجنة 
الستمرارية  الجمعية  من  سخي  دعم  وتقديم 

المدارس فيهما.
اإلدارية  الهيئة  بادرت  فقد  الفكرة  لهذه  وتعزيًزا 
بشراء قطعتي أرض في كل من مادبا وإربد بهدف 
إنشاء روضة أطفال ومدرسة نموذجية لخدمة أهل 

المنطقة، آملة أن يتحقق هذا الحلم مستقبال.
كما تحدثت عن رغبة الهيئة اإلدارية آنذاك بإقامة 
مشروع تربوي على أرض الجمعية في أم الكندم 
معدني  سياج  وعمل  القطعة  تحديد  فتم   –
حولها وغرس األشجار الحرجية فيها، إال أن شيًئا 
من ذلك لم يتحقق بسبب عدة معيقات، وتأمل 
إبراز هذا  القادمة من  اإلدارية  الهيئة  أن تتمكن 

المشروع إلى حيز التنفيذ مستقبال بعون اهلل.

وانطالًقا من إيمانها برسالة الجمعية وأهدافها 
اآلن  تزال حتى  الخيرية فال  السامية ومقاصدها 
تشارك في أعمال اللجنة االجتماعية والنسائية 

بكل محبة وإخالص بمشاركة سيدات فاضالت.
التقدم  كل  الحبيبة  لجمعيتنا  فأمنياتها 
المجتمع  لخدمة  دورها  مواصلة  في  واالزدهار 
النجاح  كل  األرثوذكسية  ولمدارسنا  المحلي، 

في أداء رسالتها التربوية على الوجه األكمل.
وتقترح على الهيئة اإلدارية القادمة توسيع دائرة 
قبول الشباب واستقطاب الجيل الجديد وتهيئته 
خدمة  في  النبيلة  الرسالة  بحمل  لالستمرار 
الجديدة  باألفكار  اإلدارية  الهيئة  ورفد  الجمعية 
التي فيها االبتكار واإلبداع لمواكبة تطورات العصر 
التكنولوجية في مجال التربية والتعليم وغيرها. 
كما شكرت زوجها أبا عصام وأبناءها لدعمهم 
تجاه  دورها  أداء  من  مكنها  الذي  المتواصل 
وأهدافها  الجمعية  برسالة  إليمانهم  الجمعية 

اإلنسانية السامية.
وفي نهاية اللقاء الممتع قدمنا الشكر الجزيل 
موريس  السيد  وزوجها  عكاوي  ناديا  للسيدة 

إلتاحة الفرصة لهذا اللقاء.
نينو  الياس  السادة:  بحضور   2018/1/  13 السبت  اللقاء  جرى 
المقرر، أ. د. يوسف مسنات نائب المقرر  وم. يوسف هنديله 

عضو اللجنة الثقافية.
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توقيع مذكرة تفاهم - باش -)PASCH( بين 
»الوطنّية األرثوذكسّية« ومعهد جوته األلماني

عالمي  برنامج  من  جزءا  مدرستنا  أصبحت 
األلمانية  اللغة  م  تعلُّ تطوير  إلى  يهدف 
حيث  العالم،  حول  ُمختارة  مدارس  في 
 – األرثوذكسّية  الوطنّية  المدرسة  وّقعت 
ُمذّكرة تفاهم مع معهد جوته  الشميساني 
ل  الُمَمثِّ الثقافي  المعهد  )وهو  عّمان  في 
العالم(،  حول  االتحادّية  ألمانيا  لجمهورّية 
األردن،  في  مدارس فقط  أربعة  إلى  فانضّمت 
وحوالي 1800 مدرسة في مختلف أنحاء العالم 

يشكلون شبكة أعضاء برنامج )باش(.
الثاني  كانون   17 اإلثنين  الُمذّكرة  َعت  وقَّ
القسوس  مي  السّيدة  المدرسة  مديرة   2017
السيدة  عمان  لمنطقة  جوته  معهد  ومديرة 
جينفر هوج، بحضور عدد من ممثلي المدرسة 
الملحق  قدم  التوقيع،  بعد  جوته.  ومعهد 
الثقافي الدكتور جايمي سبيربرغ درع )باش( 
الثقافة  جمعية  المدارس-  لجنة  مقرر  إلى 

والتعليم األرثوذكسّية م. نرمين سنداحة.
خيار  بتقديم  بدأت  قد  المدرسة  وكانت  هذا 
دراسة اللغة األلمانية لعدد من طلبة المرحلة 
الثانوية أثناء العام الدراسي الماضي. وتهدف 

المدرسة إلى توسيع نطاق تقديم هذا الخيار 
)باش(،  برنامج  و  جوته-عمان  معهد  بدعم 
وتوفير فرصة لمزيد من طلبتها لتعلم اللغة 
خّريجي  من  كبيًرا  عدًدا  وأن  خاصة  األلمانية، 
المدرسة يلتحقون بالجامعة األلمانّية األردنّية.

والتطوير  المعلمين  تدريب  االتفاق  ويشمل 
المهني في األردن وألمانيا، وتنفيذ امتحانات 
اللغة، وتوفير مواد تعليمية  دولّية لمستوى 
تقنية  ومعدات  تعّلم  ومصادر  إضافية، 
تفاعلي  بموقع  واالشتراك  الطلبة،  الستخدام 
تبادل  من  يمّكنهم  والطلبة  للمعلمين 
بلدان  و/أو  مدارس  من  الشركاء  مع  األفكار 
محددة  معلومات  على  والحصول  ثانية، 
ودورات إلكترونّية، باإلضافة إلى برامج التبادل 

للطلبة والمعلمين.
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أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

النشاطات
شارك أطفال روضة وهبة تماري طالب المدرسة 

الخير  معونة  بحملة  األرثوذكسية  الوطنية 

السنوية بتقديم التبرعات النقدية والعينية.

احتفاالت عيد الميالد 
بمناسبة احتفاالتنا بأعياد الميالد المجيدة وما 
دعوة   تم  والفرح،  المحبة  معاني  من  تحمله 
اشتمل  حفل  لحضور  األطفال  أمور  أولياء 
الروضة.   الميالد في مسرح  على أناشيد عيد 
وبعد االحتفال شارك األطفال  أولياء أمورهم 

بتحضير هدية العيد.
أحبائنا  نفوس  في   والبهجة  الفرح  إلدخال 
األطفال حضر سانتا كلوز مع شخصيات برفقة 
خاًصا  عرًضا  قدم  حيث  تيم  الفريدو  فريق 

بالميالد  وتوزيع الهدايا على األطفال.

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 
بالتهنئة والتبريك لكل من:-

 السيد قسطه عكاوي وزوجته ندين النمري عكاوي عضو اللجنة الثقافية  بالمولودة دينا 
بتاريخ 2017/12/28  كما ونهنىء السيدة فريدا عكاوي بالحفيدة الجديدة
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أين يولد المسيح
حتى  خطاة  كنا  لو  حتى 

فهو  تائبين،  إليه  نعود 

إلينا حامال  وأتى  أوال  أحبنا 

الفرح كقول المالك للرعاة 

» ال تخافوا فها أنا أبشركم 

هيرودس  عام  ألفي  قبل  وجهه  سؤال 

الكهنة  رؤساء  ولجميع  للمجوس  الملك 

يسوع  بمولد  عرف  عندما  الشعب  وكتبة 

بسبب خشيته على عرشه وعلى كرسي 

ولم  الملك،  المسيح  المولود   من  الوالية  

يعرف أنه لم يأت ليجلس على عرش أرضي 

على  ليجلس  بل  دنيويا  كرسيا  ليأخذ  وال 

عرش القلوب وليصبح ملك المحبة ورسول 

هيرودوس  يفهمه  لم  ما  وهذا   . السالم 

كافة  بقتل  أمر  خوفه  ولشدة  الملك 

وهذا  دون.  وما  سنتين  عمر  من  المواليد 

يقرع  زال  ما  اهلل  ألن  أيضا  نحن  نفعله  ما 

فينا  ويعيش  ليدخل  منا  كل  قلب  على 

مغارة  وتكون  مقدسا  مسكنا  له  ونصبح 

قلوبنا عرشا له، ولكن هيرودس العقلي، 

الذاتية  بقوتنا  إقناعنا  يحاول  إبليس،  أي 

الخاصة وعدم حاجتنا لوجود اهلل  وقدراتنا 

في حياتنا. فنحن من أوجد الحروب والعنف 

البعض   بعضنا  مع  الخالفات  وأصبحت 

الوحيد،  هدفنا  واالنتقام  الوحيد  شاغلنا 

عدونا وخسرنا  أصبحت  الطبيعة  أن  حتى 

بل  فينا  اهلل  يعد  ولم  الداخلي  سالمنا 

عنا. ولكن نحن  بعيد  ما  أصبح في مكان 

أحباؤه  فنحن  الخالصي  فكره  في  زلنا  ما 

�سبلي �ال�سمر

بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه يولد 

هو  مخلص  داود  مدينة  في  اليوم  لكم 

المسيح الرب « . 

قلوبنا  خوف  لينزع  المسيح  جاء  لقد  نعم 

ويكون هو الفرح الذي ال حد له .

عن  نغفل  بالعيد  احتفاالتنا  غمرة  في 

مظاهر  لتأخذنا  الفرح   منا  ويضيع  المحبة 

العيد بالبحث عن الشجرة والزينة واللباس 

أن  وننسى  وماليا  اجتماعيا  أنفسنا  لنعد 

العيد  صاحب  الستقبال  داخليا  نستعد  

ليكون السؤال مرة أخرى أين يولد المسيح. 

ولكن هذه المرة يكون السؤال موجها لكل 

واحد منا : هل أعددت مغارة قلبك للطفل 

المولود؟ هل جهزت حياتك لإلله المتجسد؟ 

هل قلت كما قالت مريم العذراء؟  »تعظم 

نفسي الرب وتبتهج روحي باهلل مخلصي«. 

المولود  بالمسيح  ونتهلل  لنفرح  نعم 

ولنكن له المذود والمغارة التي يولد فيها 

كي ال  نسأل أين يولد المسيح .
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من العقيدة األرثوذكسية
على ماذا يعتمد إيماننا المسيحي؟

إذا قلنا أنه يعتمد على الكتاب المقدس، فهل 
احتاج آدم وحواء إلى كتاب ليؤمنوا باهلل؟ وهل 
كي  للكتاب  األولون  والمؤمنون  الرسل  احتاج 

يؤمنوا بالرب يسوع المسيح؟ بالطبع ال... 
فكيف انتشر اإليمان المسيحي قبل أن ُيكتب 

على الورق؟
طرق،  بعدة  انتشرت  المسيحية  البشارة 
وتعاليمه،  بالمسيح  الشفوي  التبشير  منها 
المسيحيين  حياة  في  الحسنة  القدوة  ومنها 
َيَرْوا  ِلَكْي  اِس،  النَّ اَم  ُقدَّ ُنوُرُكْم هَكَذا  »َفْلُيِضْئ 
ِفي  الَِّذي  أََباُكُم  ُدوا  َوُيَمجِّ اْلَحَسَنَة،  أَْعَمالَُكُم 
َماَواِت«)متى 5 : 16 (،ومنها اجتراح العجائب  السَّ
ُهْم  ا  »َوأَمَّ القديسين:  المؤمنين  بواسطة 
َيْعَمُل  بُّ  َوالرَّ َمَكاٍن،  ُكلِّ  ِفي  َوَكَرُزوا  َفَخَرُجوا 
اِبَعِة« )مر16 : 20(،  ُت اْلَكاَلَم ِباآلَياِت التَّ َمَعُهْم َوُيَثبِّ
ومنها عن طريق االستشهاد: فاإليمان الحقيقي 
قد وصل إلينا على دماء أجدادنا الشهداء الذين 
هذه  على  الحفاظ  أجل  من  أنفسهم  بذلوا 
الوديعة: »َيا ِتيُموَثاُوُس، اْحَفِظ اْلَوِديَعَة، ُمْعِرًضا 
اْلِعْلِم  َوُمَخالََفاِت  ِنِس،  الدَّ اْلَباِطِل  اْلَكاَلِم  َعِن 
الرسول األولى  بولس  االْسِم.«)رسالة  اْلَكاِذِب 
إلى تيموثاوس )6 : 20((، وقد حفظت الكنيسة 
القديسين  التعاليم وحياة  اإليمان وجميع  هذا 

في كتب خاصة لها تسّمى )التقليد الشريف(.
ولماذا كتب اإلنجيل؟ 

في البداية كتب بولس الرسول بعض الرسائل 
للمؤمنين حيث سافر من مكان آلخر ليبشرهم، 
ومن ثم ُكتب اإلنجيل على يد أكثر من قديس 
اإليمان  تثبيت  منها  نذكر  مختلفة  وألسباب 
وكان  الهرطقات  بعض  خرجت  حيث  الصحيح 
البد من توضيح بعض النقاط للمؤمنين )إنجيل 
ٍة  لوقا 1: 1( »ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن َقْد أََخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
َنِة ِعْنَدَنا«، )إنجيل لوقا 1: 2( »َكَما  ِفي اأُلُموِر اْلُمَتَيقَّ

ُمَعاِيِنيَن  اْلَبْدِء  ُمْنُذ  َكاُنوا  الَِّذيَن  ِإلَْيَنا  َمَها  َسلَّ
صحة  1:4(«لتعرف  لوقا  )إنجيل  ِلْلَكِلَمِة«  اًما  َوُخدَّ

الكالم الذي ُعّلمت به«.
إنجيال  ليصبح  كتب  ما  تجميع  تم  كيف 

مكتوبا ؟
اختارت الكنيسة المخطوطات الصحيحة الخالية 
حقيقة  ينافي  إيمان  أي  ومن  هرطقة  أي  من 
لتعتمدها كإنجيل يساعدنا في طريق  اإليمان 
الخالص واالرتقاء الروحي، وقد اعتمدت بالدرجة 
األولى على إلهام الروح القدس وعلى التقليد 
البت في  اختيارها وعملية  الشريف في عملية 
من  الصحيح  اإليمان  يثبت  اهلل  وكان  لبس،  أي 

خالل العجائب.
ما هو أساس إيماننا؟

المتجسد  اهلل  ابن  هو  المسيح  يسوع  الرب  إن 
المنفصل،  والغير  الجوهر  في  لآلب  والمساوي 
وعالقتنا به من خالل الخبرة الشخصية المعاشة 
على  تساعدنا  لكي  فهي  الكتب  وأما  معه، 
االرتقاء الروحي، وإيماننا ليس محصورا بما في 

داخلها فقط.
فلنحرص إًذا يا اخوتي على أن ال يكون إيماننا 
مبنيا على الحرف بل على الروح: »الَِّذي َجَعَلَنا 
اَم َعْهٍد َجِديٍد. الَ اْلَحْرف َبِل  ُكَفاًة ألَْن َنُكوَن ُخدَّ
وَح ُيْحِيي« )2  وِح. ألَنَّ اْلَحْرَف َيْقُتُل َولِكنَّ الرُّ الرُّ

كورنثوس 3: 6(

�سائدة �ل�سامي
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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 تماري وآل حنانيا بوفاة المرحوم لودفيك وهبه عبداهلل تماري » أبو وهبه « 

زوج الفاضلة مير حنانيا  ووالد كل من وهبه ، رلى، ومروان نجل المرحوم وهبه 

التعازي  أحر  األولى،  مراحلها  في  الروضة  ببناء  المتبرعين  الورثة  وأحد  تماري 

للعضو العامل مروان تماري بوفاة والده.  

• آل الطراونة بوفاة خريج المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني المرحوم 

وشقيقه   الموصللي  هناء  السابقة  الزميلة  والدته  الطراونة  سلمان  حسان 

الخريج القاضي أحمد وشقيقتاه الخريجتان سناء وزين.

المرحوم سامح  والدها  بوفاة  الشميساني  الطوال من مدرسة  مروه  الزميلة   •

مرقص الطوال » أبو مراد « .

• آل القبطي بوفاة العضو العامل المرحوم فايق سليم القبطي والد الخريجين 

سليم، سمير ونبيل. 

لهم الرحمة جميًعا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارًكا.

(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùe …Îe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ≥«Ø°T ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ¬∏îf ∞°Sƒj.Ω , ¿Éª∏°ùdG ÜƒjCG √OƒY .O ¢VƒY  ójôa »HÉL .Ω ,¬ª‚ ≈°ù«Y ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .á«©ª÷G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg Êƒ°†fCG ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh ∂°ûc »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,…hÉµY …ôªædG øjóf ,¬∏jóæg

äÉæ°ùe …Îe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

ً ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ  دعما
 لشهرِ كانون األول ٢٠١٧

 مبلغ ٦٥٠٠ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

لأن امُلعطي امل�سروَر يُحبه اهلل
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�سر 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 
جزء  اأو  �سنويا  الر�سوم  بت�سديد  اإما  باللتزام  تكرموا  الذين 

منها، املبادرة بالت�سال على الرقم9/ ٥٦٧٤٤١٨ -٠٦
فرعي ٢٧ ال�سيدة رىل.
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من أقوال الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

ي يسوع« )لو21:2( »لما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي ُسمِّ
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

عيد ختانة ربنا يسوع المسيح بالجسد يقع 
في اليوم الثامن بعد الميالد أي في اليوم 
عام  كل  من  الثاني  كانون  شهر  من  األول 
ي  »ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي ُسمِّ
اه المالك قبل أن يحبل به في  يسوع كا سمَّ
البطن« )لو21:2( كما يقع في هذا اليوم عيد 
يقطع  والذي  الكبير  باسيليوس  القديس 
تذكاًرا  )البيتا(  باسيليوس  كعكة  عادة  به 

لحدث المَّ برعيته في ذلك الحين .
ر  عيد الختان هو عيد اسم يسوع أيًضا ويذكِّ
س  بالمكانة التي يحتلها هذا االسم المقدَّ
أيًضا  التي يملكها »لذلك رّفعه اهلل  والقوة 
تجثو  لكي  اسم  كل  فوق  اسًما  وأعطاه 
السماء  في  ن  ممَّ ركبة  كل  يسوع  باسم 
ويعترف  األرض  تحت  ومن  األرض  على  وَمن 
المسيح هو رب لمجد  أن يسوع  كل لسان 

اهلل اآلب« )فليبي9:2 و10( .
بخضوع يسوع للختان السجدي واتخاذه اسًما 
بشرًيا يبرهن أنه إنسان كامل حقيقي كما 
أنه إله كامل حقيقي،  وبتواضعه بالجسد أتم 
الناموس وفروض العبادة من ناحية وأنه هو 
كمال العهد العتيق وانتهاؤه في آن واحد،  
ومن ناحية أخرى أصبحنا في العهد الجديد 
غير خاضعين للختان الجسدي بل خاضعين 
سة«  المقدَّ »المعمودية  أي  الروحي  للختان 
والخضوع  اهلل  مع  عهدنا  عنها  ينتج  التي 
الكامل له بأجسادنا وشهواتنا،  ختان القلب 
واألفكار وكل مشيئاتنا وأحاسيسنا والقطع 
منها كل ما ال يليق وال يتوافق مع الخضوع 
هلل »ُتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
فكرك«  كل  ومن  قدرتك  كل  ومن  نفسك 

)لو27:10( .


