
رسالة   احملبة
العدد ) 29٤ ( ال�سنة اخلام�سة والع�رشون ت�رشين الثاين   2019

�سـدر الـعــدد فـي كانون الأول  2019
عطاء.. تطور ..متيز

ة بالأع�ساء ت�سدرها ن�رشة داخلّية خا�سّ
جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سّية يوحنا 12.15 ا كما اأحببتكم (  ) هذه و�سيتي اأن حتبوا بع�سكم بع�سً

ميالد مجيد وعام جديد ٢٠٢٠ 

والمؤازرين  العاملين  األعضاء  جميع  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس  يهنئ 

المجيد  الميالد  عيد  بحلول  التعليمية  مؤسساتها  في  العاملين  وجميع 

والسنة الميالدية الجديدة ٢٠٢٠ متمنين لهم أعياًدا مجيدة وعاًما سعيًدا 

وكل عام وانتم بخير 
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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

صوم الميالد وعصرنا الحالي

ال يّتفق دارسو التاريخ على تحديد تاريخ تثبيت 

في  ظهوره  ِإلى  البعض  وُيشير  الصوم  هذا 

بدأ  أّنه  اآلخر  البعض  ويعتقد  الّسادس،  القرن 

أَنَّ  المؤّكد  لكن  والثامن،  الّسابع  القرنين  بين 

في  تثبيته  تمَّ  قد  الحالي  الليتورجي  الشكل 

مجمع القسطنطينية المحلي سنة 1166.

فمن أَيْن أَتت روح هذا الصوم الَّذي يعترض في 

كلِّ سنة طريق بلوغنا إلى فرح الميالد؟ السؤال 

نحو  الطريق  استدالل  على  يساعدنا  ذاته  بحد 

جواٍب نسمعه من الكثيرين وهو: »يبدو الصوم 

غير مالئم ألَنَّنا في أَغلب األَحوال نرى الميالد كفرٍح 

الَّذي  رَّ العميق الغامض  ر جيًدا السِّ فقط وال نقدُّ

ِإلى استذكار  ف  نتلهَّ هو في قلب فرحنا«. نحن 

“الميالد”، لكننا نوًعا ما ننسى المعنى الحقيقي 

يولد،  مجرد طفل  الميالد  فليس  الميالد.  لحدث 

الَّذي  مولوًدا،  طفًلا  يصبح  الُكلَّ  خلَق  فالَّذي 

ُيمسك الكوَن بيده تمسكه ُأٌم حنون بيدها.

فعلى ِمثال الصوم الكبير، صوم الميالد هو رحلة، 

يَأتي.  اهلل  من  وعجيب  جديد  شيء  ِإلى  رحلتنا 

أنَّ  لدينا  معروف  باختيارنا.  منه  ندنو  أَن  وعلينا 

هذا الصوم قد ُأدِخل ليهيئ الكنيسة لالحتفال 

بشكل الئق بعيد ميالد المسيح. ومع أنَّ قوانين 

الصوم  من  وسهولة  ليًنا  أَكثر  الصوم  هذه 

ة  الروحيَّ الغاية  أنَّ  ِإلَّا  السيدة،  وصوم  الكبير 

في  بل  ال  األخرى،  األصوام  عن  أَهمية  تقلُّ  ال  منه 

التعييد  األَهمية. فَأشكال  تزداد هذه  أَيامنا هذه 

الَّتي ُتسيطر على المجتمع المعاصر، والَّتي تبدأ 

مظاهرها باحتالل المحالت التجارية، يكون تأثيرها 

فقبل  وبعده.  العيد  قبل  البشر  على  سلبًيا 

والتحضيرات  والثياب  الزينة  تشغلهم  العيد 

ر  والشراء والحلويات. وبعد العيد، يأكلهم التضجَّ

واالنزعاج من الديون من كثرة ما أنفقوا من المال، 

وكَأنَّ فرحة العيد تنتهي عند مسائه. هذه هي 

الحال إذا غاب البعد الروحيُّ للعيد. من هنا تَأتي 

أَهمية صوم الميالد في تخطي هذه األمور.

وا الفرح الَّذي  فالصوم يهيُئ المؤمنين ليتلقَّ

يَأتي من ميالد السيد. فتغيير نمط الطعام، 

زيادة االهتمام بالفقراء، زيادة الصلوات، كلَّها 

رافقها  وإذا  النفس،  إلى  الحرارة  ُتدِخل  أمور 

تتهيُأ  والمَتع،  االحتفاالت  عن  صيامي  امتناع 

وحملها  العيد  فرحة  ل  لتقبَّ ا  فعلّيً النفس 

فتحمي  الرحمة  أعمال  ا  أمَّ العيد.  بعد  ما  إلى 

االستهالك  مجتمع  ُيغرقه  أن  من  اإِلنسان 

والتحضيرات. 

بشكل  الصوم  ِإلى  بحاجة  المعاصر  اإلنسان 

كي  بالتحديد  الميالد  صوم  ِإلى  ولكن  عام، 

حضارة  عليه  تطرحها  التي  العثرات  ى  يتخطَّ

في  ُوِلد  الذي  الطفل  أَنَّ  وكما  االستهالك. 

مدعون  نحن  للعالم،  النور  أَعطى  المذود 

للعالم،  نوًرا  نكوَن  وألْن  للسير على خطواته 

الصحيح  باالستعداِد  ِإلَّا  يستقيم  ال  وهذا 

الستقبال مصدر النور.

ًسا وميالًد مجيًدا نتمناُه لكم وكل  صوًما ُمقدِّ

عام وأنتم بخير

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

تجسد الكلمة
االقنوم الثاني من الثالوث األقدس

زاً عن جميع مخلوقاته بأن »جبله  خلق اهلل اإلنسان ُمميَّ
من تراب األرض ونفخ في أنفه نسمة حياة .  فصار آدم 
أن  بعد  )تك7:12( ووضعه في جنة عدن  ة«  حيَّ نفسًا 
أعدَّ له كل شيء ليحفظها ويتمتع بخيراتها وأوصاه 
وصية واحدة فقط بأن ال يأكل من شجرة معرفة الخير 
ى وصية اهلل وانجذب بغواية  والشر،  ولكن آدم تعدَّ
مة  الحية - الشيطان - وأكل من ثمار الشجرة المحرَّ

وبذلك سقط وكان من نتائج ذلك :-
االبتعاد عن اهلل وخسران الشركة معه .

فقد الصورة اإللهية التي خلق عليها )تك27-26:1(.
ُأخذ  التي  األرض  في  ليعمل  عدن  جنة  من  ُأخرج 

منها )تك23:3و24( .
داً  سيِّ كان  الذي  اإلنسان  على  الطبيعة  تمرد 

عليها )تك19-17:3( .
ا أن :- وكان على اهلل إمَّ

أ - يترك اإلنسان ليموت ويفنى إلى األبد أو
يتناقض مع  له وهذا ما  أن يسامحه ويغفر  ب - 
عقوبة الموت »ألنك يوم تأكل منها موًتا  تموت« 

)تك17:2( .
اإلنسان  أن تترك  اإللهية ال يمكن  العناية  ولما كانت 
الساقط في واقعه االليم،  كانت مشيئة  العلي ان 
يتم خالص اإلنسان الساقط بتجسد - االبن - االقنوم 
المسيحية  التجسد في  الثالوث األقدس.  الثاني من 
أن  حيث  فيها  التفريط  يمكن  ال  جوهرية  عقيدة 
ألجل  أساسية  فهي  المسيحية،   يلغي  غيابها 
خالصنا، والتجسد اإللهي يعني أن اهلل غير المنظور 
قد صار منظوراً في جسد اإلنسان ألنه »أخلى نفسه 
آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس« )فليبى7:2(، 
أنه ضمَّ  )يو14:1( أي  »والكلمة صار جسداً وحلَّ بيننا« 
إلى نفسه بدماء والدته التقية الطاهرة جسده الحي 
ليس من زرع بل مولود بالروح القدس،  ولم يسبب 
الحبل به في بطن العذراء مريم أي تشويش أو فساد 

الوالدة  قبل  عذراء  بقيت  بل 
ولم  الوالدة  وبعد  الوالدة  وفي 
يؤِذ عذريتها »حيث يعمل الروح 
الطبيعة«  نظام  ُيغلب  القدس 
الثالث  النجمات  رمز  هي  وهذه 
األيقونات  رسامو  يضعها  التي 

تجسد  كتفيها.   وعلى  العذراء  جبين  على  دائمًا 
الكبير  باسيليوس  القديس  يقول  كما  المسيح 
يتكون  ولم  الجسد  في  كاماًل  تكون  ما  »مباشرة 
نما  ولكنه  األطفال،   حمل  مراحل  في  كما  تدريجيًا« 

تدريجيًا مع أن جسده كان مشكاًل منذ البداية .
تجسد ابن اهلل - الكلمة - كان وسيلة لتحقيق :-

م جسده فداء عن اإلنسان  أ - فداء اإلنسان : إذ قدَّ
الساقط وغلب الموت بجسده .

ذ طبيعتنا البشرية  ب - تجديد خلقة اإلنسان : إذ اتخَّ
الساقطة ما عدا الخطيئة وأصبح إلًها كامًلا وإنساًنا 
تغّير  دون  من  وبشرية  إلهية  وبطبيعتين  كامًلا 
خواص  وحفظ  انفصال،  أو  انقسام  أو  تشويش  او 
أو تشوش،  أو امتزاج  الطبيعتين مـن دون اختالف 
ر  أي أن كل طبيعة احتفظت بخصائصها فلم تتغيَّ

دها . أي منها وأقامها من ضعفها وجدَّ
ج - إن تجسد ابن اهلل وحكمته أظهر مدى صالح اهلل 
يغفل  لم  فهو  وقدرته  وعدالته  وحكمته  ومحبته 
عن اإلنسان عند سقوطه بل مدَّ له يد المساعدة .

اهلل  مع  السالم  اإلنسان  أعطى  المسيح  تجسد 
ز  المميَّ بنشيدها  المالئكة  حته  وسبَّ أخيه  ومع 

والذي رددته جميع األجيال
السالم  األرض  وعلى  اآلعالي  في  هلل  »المجد 

ة« )لو14:2( وبالناس المسرَّ
نسأل طفل المغارة وبشفاعة أمه القديسة والدة اإلله أن 
ُيعطي سالمُه للمؤمنين ولوطننا وللعالم أجمع، آمين .

وكــل عــام وأنتـم بالــف خــير

اإعداد : اليا�س �سفيق نينـو
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لقاء العدد مع السيد إيليا جاد وكيله

عضو الهيئة اإلدارية راعي حملة معونة الشتاء

• هل لك ان تحدثنا عن عضويتك في جمعية 
هي  وما  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 

تطلعاتك لتطوير األداء في الجمعية؟
والتعليم  الثقافة  لجمعية  انتسابي  منذ 
عامًا،  العشرين  يقارب  ما  قبل  األرثوذكسية 
المالية، وفي عام 2018  اللجنة  انضممت لعضوية 
أصبحت عضواً في الهيئة اإلدارية للجمعية، كما 
المالية  اللجنة  مقرر  منصب  لشغل  اختياري  تم 

وعضو في اللجنة المدرسية.
في  األداء  بتطوير  الخاصة  تطلعاتي  عن  اما 

الجمعية، فيمكن ايجازها في النقاط التالية:
-  تحسـين استراتيجيات التعليــم والتعلــم، حيث 
أن أهــم مــا يميــز هذه العملية  هــو اســتمراريتها 
فــي  التطور  مواكبــة  إلــى  الدائمــة  وحاجتهــا 

ظــل التحديــات التعليميــة المتناميــة.
- ضــرورة االستثمار فــي العنصــر البشــري وإيجــاد 
التعليميــة  الهيئتيــن  مــن  قيــادي  صــف 
واإلدارية يعــي تمامــًا أولويـات التحسـين التـي 
المهـارات  مـن  قـدراً  ويمتلـك  إليهـا،  نسعى 
مــع  االنسجام  مــن  تمكنــه  التــي  العاليــة 

العمــل بــروح الفريــق الواحــد.
الوطنية  للمدرســة  االستيعابية  القـدرة  تعزيـز   -

• هل لك ان تقدم نفسك لقراء رسالة المحبة؟
قّراء  جميع  إلى  تحية  أوجه  أن  اود  البداية،  في 
اقتراب  بمناسبة  واهنئهم  األعزاء  المحبة  رسالة 
حلول عيد الميالد المجيد وراس السنة الجديدة، 

متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية وااليمان.
مدينة  في   1966 عام  ُولدت  وكيلة،  جاد  إيليا  أنا 
وزوجتي  انا  افراد،  عائلتي مكونة من خمسة  عمان، 
النا برغوث وابنائي دياال وتاال وجاد. دياال وتاال خريجتا 
على  الزال  وجاد  االرثوذكسية  الوطنية  المدرسة 
مقاعد الدراسة في الصف الحادي عشر IG بالمدرسة. 
عام  األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  تخرجت 
ادارة  البكالوريوس في  1984 وحصلت على درجة 
االعمال - المحاسبة من الجامعة األردنية عام 1988 
ودرجة الماجستير في التمويل واالستثمار البنكي 
 University of Hertfordshire جامعة  من 

البريطانية عام 2019.
مجلس  وعضو  العام  المدير  منصب  حاليًا،  اشغل 
االدارة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي منذ عام 
2004، باإلضافة الى منصب نائب رئيس وعضو هيئة 
التمويلي  التأجير  االردنية لشركات  للجمعية  إدارية 
للدورة 2019-2021، وعضو هيئة إدارية ومقرر اللجنة 
الثقافة  لجمعية  المدرسية  اللجنة  وعضو  المالية 

والتعليم األرثوذكسية للدورة 2019-2017.
• هل لك ان تسرد لنا تاريخ انتسابك ونشاطك 

في جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية؟
هو  التطوعي  العمل  بأن  العميق  إليماني  نظراً 
أساس التنمية المجتمعية، وروح التكافل الوطني، 
ومضمار للتنافس اإلنساني، فقد انتسبت لعضوية 
 1998 عام  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية 
بترشيح من السيد جورج أبو خضر، حيث انضممت 

منذ ذلك التاريخ لعضوية اللجنة المالية.

السيد إيليا جاد وكيله - عضو الهيئة اإلدارية
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االرثوذكسية من خالل المباشرة ببناء مدرسة 
مرج الحمام )ناعور(.

التابعة  لألصول  األمثل  االستثمار  على  التركيز   -
للجمعية وخصوصًا ارض منطقة ام الكندم.

الطالب  مساعدة  في  الجمعية  دور  تعزيز   -
المحتاجين والتأكيد على االستمرار بدعمهم 

بكافة الطرق الممكنة. 
األردن  في  الحفاظ على الوجود المسيحي   -
بكافة  المسيحية  للعائالت  الدعم  وتقديم 
وعدم  البقاء  على  لحثهم  الممكنة  الطرق 

التفكير في الهجرة.
النادي  • هل لك ان تحدثنا عن عضويتك في 

األرثوذكسي وتطلعاتك المستقبلية؟
فمنذ  لدي،  خاصة  مكانة  األرثوذكسي  للنادي 
عشرين  على  يزيد  ما  قبل  لعضويته  انتسابي 
المميز  الصرح  هذا  في  متطوعًا  خدمت  عامًا، 
وفي عدة مواقع مختلفة كأحد أعضائه العاملين، 
وكانت  المتعاقبة،  االدارية  هيئاته  في  وعضوا 
تطلعاتنا دائمًا تنصب نحو تعزيز القدرات المالية 
لهذا  والرياضية  واالجتماعية  الثقافية  والمكانة 
الصرح العريق صاحب التاريخ الكبير الذي يستحق 

أن يتبوأ المكانة المرموقة دائمًا.
وإيمانًا مني بأهمية العمل المؤسسي في البناء 
التنمية  في  والفعال  الريادي  ودوره  والتطوير، 
واالبداع، فقد عقدت العزم وبإرادة صادقة خوض 
انتخابات رئاسة النادي األرثوذكسي للدورة القادمة، 
على  المعالم يرّكز  واضح  انتخابي  برنامج  ضمن 
المهنية واالنجاز، ويهدف لالرتقاء بنادينا الحبيب، 
حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها على الصعيد 

الرياضي واالجتماعي والثقافي والخدمي.
ان  لك  هل  ناجح،  واعمال  مال  رجل  انت   •
تحدثنا عن بداياتك والتحديات التي تواجهها 

وطموحاتك المستقبلية؟
اشغل حاليًا منصب المدير العام وعضو مجلس 

وقد  التمويلي،  للتأجير  المتكاملة  الشركة  إدارة 
بدأت الفكرة قبل ستة عشر عامًا عندما لمست 
حلول  إلى  المحلي  السوق  في  فعلية  حاجة 
عن  بعيدة  بسيطة  بإجراءات  متكاملة  تمويلية 
البنوك  تفرضها  التي  والتعقيدات  المتطلبات 
والمؤسسات المصرفية االخرى، ووجدت ان التأجير 
البديلة،  التمويلية  الحلول  افضل  هو  التمويلي 
المتكاملة  الشركة  بتأسيس  باشرنا  وفوراً 
بناؤها  وتم  اردني  مال  برأس  التمويلي  للتأجير 
على أسس ومقومات متينة مكنتها خالل وقت 
قصير من االنطالق بخطى ثابتة متجاوزين  مرحلة 
التاريخ  ذلك  ومنذ  التميز،  مرحلة  إلى  التأسيس 
والشركة تسير في منحى تصاعدي على جميع 
مختلفة  نجاحات  تحقيق  الى  ادى  مما  االصعدة 

خالل العقد االول من عمر الشركة.
مليئة  سنة  العمل  بدء  من  االولى  السنة  كانت 
من  الشركة  ان  باعتبار  والتحديات،  بالصعوبات 
المملكة  في  التمويلي  التأجير  شركات  اولى 
وبالتالي كان من اولوياتنا نشر الوعي والتثقيف 
لمفهوم التأجير التمويلي والذي تجلى بمخاطبة 
والسبل  الوسائل  بشتى  المجتمع  افراد  جميع 
المرئية  االعالم  ووسائل  اليومية  كالصحف 
تهدف  عمل  ورشات  عقد  على  عالوة  والسمعية 
وقد  التمويلي،  التأجير  مفهوم  تعميق  الى 
قامت الشركة ببناء فريق عمل متخصص يخدم 
التحدث  ويجيد  القطاعات  من  واسعة  مجموعة 
اكبر  ادراك  الى  الوصول  بهدف  قطاع  كل  بلغة 

بميزات التأجير التمويلي المتنوعة.
تنظيم  الية  كانت  االخرى  الصعوبات  بين  ومن 
التمويلي داخل الجهات المختصة بذلك،  التأجير 
وتنظيم  تطوير  في  بالمساهمة  قمت  حيث 
التمويلي  التأجير  عقود  مع  التعامل  الية  ووضع 
هذه  داخل  والمستأجر  المؤجر  حقوق  لحفظ 
الجهات كدائرة ترخيص المركبات ودائرة االراضي 
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عالوة  والمبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة  وكذلك 
والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  الكبير  العمل  على 
 .2008 لعام  التمويلي  التأجير  قانون  صياغة  في 
مهنية  جهة  وجود  بأهمية  مني  وقناعًة  وايمانًا 
أفضل  وتمثله  القطاع  مصالح  ترعى  متخصصة 
تمثيل، ساهمت كأحد أعضاء الهيئة التأسيسية 
التأجير  لشركات  األردنية  الجمعية  بتأسيس 

التمويلي عام 2014.
• معروف عنك أنك تحب عمل الخير ومساعدة 
من هم بحاجة للمساعدة، كيف تبلورت فكرة 
لهذا  الخير  معونة  الشتاء  لمعونة  رعايتكم 

العام؟
عمل الخير شعلة ليس لها وقت أو مكان، واجب أن 
يحملها كل فرد في المجتمع ويمررها لغيره حتى 
فهي  الشتاء،  لمعونة  بالنسبة  اما  الخير.  يعم 
مبادرة حرصت الجمعية منذ تأسيسها عام 19٥7 
على اقامتها بشكل سنوي بهدف مساعدة األسر 
مالبس  من  المعونة  توزيع  يتم  حيث  المحتاجة 
ومعلبات وبطانيات وصوبات وامور أخرى بشكل 
واهم  محتاجة.    اسرة   ٥00 من  أكثر  على  سنوي 
أسس  على  اعتمادها  هو  المبادرة  هذه  ُيميز  ما 

االسر  احتياجات  لتحديد  واضح  ونظام  مدروسة 
باإلضافة  اعدادها،  حسب  فئات  الى  وتصنيفها 
الى التركيز على مراعاة كرامة هذه االسر وتقديم 

يد العون لهم دون المساس بخصوصيتهم.
لجمعية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  اشكر  ان  اود 
الثقافة والتعليم االرثوذكسية وكافة المؤسسات 
لهذه  ودعمهم  لتبنيهم  لها  التابعة  التعليمية 
المبادرة، كما أخص بالشكر السيدة نهى شنودة 
مقرر لجنة معونة الشتاء على الجهود الكبيرة التي 

تقوم بها سنويًا إلنجاح هذه المبادرة العظيمة. 
اما فيما يخص رعاية المعونة لهذا العام، فإنني 
اتشرف بان اكون جزًءا من هذه المبادرة اإلنسانية 
المبادرة  هذه  في  لمشاركتنا  الجميع  وادعو 

المباركة.
• اية أمور أخرى تود الحديث عنها؟

لفريق عمل رسالة  الجزيل  بالشكر  اتقدم  ان  أود 
األعياد  وبمناسبة  الحوار،  هذا  على  المحبة 
الميالدية المجيدة أتمنى لجميع القراء ولعائالتكم 
الكريمة أعياداً حافلة بنعمة وبركة الطفل االلهي 
المولود في المغارة، وسنه ميالدية جديدة ُمكللة 

بالنجاح والسعادة.
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إيليا جاد وكيله عضو الهيئة اإلدارية

يرعى حملة معونة الشتاء ٢٠19
رعى السيد إيليا جاد وكيله عضو الهيئة اإلدارية حملة معونة الشتاء » معومة الخير » السبت 7 كانون األول 
2019  على مسرح فؤاد يغنم  والتي رافقها االستمتاع بمسرحية غنائية  أمنيات ميالدية بحضور زوجته الزميلة 
النا برغوث وكيله وعدد من أفراد أسرته وأصدقائه، وكان في استقباله السيدة نهى شنوده نائب الرئيس 
/ مقرر لجنة معونة الشتاء، كما حضر الحفل الدكتور إحسان حمارنه رئيس الهيئة اإلدارية وعدد من أعضاء 

الهيئة اإلدارية .
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية

السيدة نهى شنوده نائب الرئيس ترعى حفل 
إضاءة شجرة عيد الميالد وعيد القديسة برباره

نائب  شنوده  نهى  السيدة  رعاية  تحت 

اإلدارية - وبحضور عدد من  الهيئة  رئيس 

أعضاء الهيئة اإلدارية وقدس األرشمندريت 

المدرسة  ومديرة  قاقيش  أثناسيوس 

االحتفال  تم  عكروش  ميسون  الدكتورة 

وعيد  المجيد  الميالد  عيد  شجرة  بإضاءة 

الثاني  تشرين   30 السبت  برباره  القديسة 

طلبة  قدم  االحتفال  نهاية  وفي   ،2019

مسرح  على  ميالدية  تراتيل  المدرسة 

المدرسة  نالت استحسان الحضور.

ميالد مجيد  

وكل عام وأنتم بألف خير
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

المطران خريستوفورس يرعى حفل 
إضاءة شجرة الميالد وعيد القديسة بربارة

خريستوفورس  المطران  سيادة  رعاية  تحت 
رئيس  وبحضور  اإلحترام  الجزيل  عطااهلل 
وعدد  حمارنه  إحسان  الدكتور  اإلدارية  الهيئة 
المدرسة  ومديرة  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من 
الطلبة  أمور  وأولياء  قسوس  مي  السيدة 
 - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  احتفلت 
الشميساني بإضاءة شجرة عيد الميالد وعيد 
القديسة بربارة، تضمن االحتفال دعاء لقدس 
األب إلكسيوس قاقيش منسق التربية الدينية 
المسيحية وتراتيل ميالدية بقيادة األب مهند 
المطران   لسيادة  روحية  كلمة  تالها  مخامرة، 
أشاد فيها بدور المدرسة في تنشئة وتنمية 
القيم  وزرع  الطالب  لدى  واإليمان  المحبة  روح 

متابعتهم  على  األهل  وحث  األرثوذكسية 
 )  3-1( القسم  طلبة  قدم  ذلك  بعد  روحًيا، 
تراتيل ميالدية على مسرح فؤاد يغنم بقيادة 
بارك  المعلمة سيفيتانا فرعوني، وبعد ذلك 
سيادته البربارة وتم إضاءة شجرة عيد الميالد 
لمجموعة  الموسيقية  الفرقة  أنغام  على 

كشافة ومرشدات عمان األرثوذكسية. 
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ميالد المسيح: نورأشرق ورجاء تحقق
المخلص  المسّيا  مجيء  قروًنا  البشرية  انتظرت 
النور،ومن  عالم  إلى  الظلمة  عالم  من  لتنتقل 
عالم الحقد والكراهية إلى عالم المحبة والرحمة، 

وبمجيئه بدأنا نسمع أنشودة:
» المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وفي 
أنشدها  تسبيحة  أجمل  إنها   ،» المسرة  الناس 
الرعاة بمناسبة ميالد المخلص - الطفل الملك - 
يسوع المسيح تحقيًقا لنبؤات أشعيا قبل ميالد 

المسيح ب 710 سنة.
- » ألنه يولد لنا ولد وُنعطى ابًنا وتكون الرياسة 
على كتفه وُيدعي اسمه مشيًرا عجيًبا إلًها قديًرا 

أبا أبدًيا رئيس السالم«.
اسمه  وتدعو  إبًنا  وتلد  تحبل  العذراء  -»ها 

عمانوئيل أي اهلل معنا«.
إن ميالد المسيح تعبير عن محبة اهلل للبشر » ألنه 
هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي 

ال يهلك كل من يؤمن به بل يكون له نور الحياة«.
وها هي العذراء ترد على بشارة المالك لها » إفرحي 
في  أنت  مباركة  معك  الرب  عليها  المنعم  أيتها 
تعبير  وهذا  كقولك«.  لي  ليكن  بقولها»  النساء  

صريح عن إيمان العذراء وخضوعها إلرادة اهلل.
الكلمة-  - اهلل  ابن  لمجد  إظهار  المسيح  ميالد 
»والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجًدا 

كما لوحيد من اآلب مملًؤا نعمة وحًقا«. 
-التواضع  المسيح  -يسوع  مخلصنا  علمنا  لقد 
مهتدين  المجوس  جاءه  إذ  مغارة  في  بمولده 
بالنجم ومقدمين له في مهده المتواضع الهدايا 
الالئقة: الذهب داللة على مكانته الفائقة الوصف 
 - كهنوته  على  داللة  واللبان  الملوك  كملك 
القدوس الذي اليموت والمر داللة على آالمه وموته 
من  خطايا  عن  فداء  الصليب  على   بالجسد 

يؤمنون به لينالوا نعمة الخالص األبدي.
وديع  فإني  مني  تعلموا   « بقوله  التواضع  علمنا 
وأن  نفوسكم«.  في  راحة  فتجدوا  القلب  ومتواضع 
بقوله  القلب  وطهارة  الوداعة  في  باألطفال  نقتدي 
لمثل  ألن  تمنعوهم  وال  إلّي  يأتون  األطفال  »دعوا 

السموات«.  ملكوت  هؤالء 
إلى  األيام  هذه  أحوجنا  وما 
نجد  حيث  التواضع  فضيلة 
الكثيرين يتفاخرون بثرواتهم 
زعماء  وخاصة  ومناصبهم 
الشركات  ومدراء  الدول 

الكبرى.
نحن  إن  العثرات  بتجنب  المجد  رب   وعدنا  لقد 
تبعناه بقوله » أنا هو نور العالم من يتبعني فال 
يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة« وطلب 
منا أن نلتمس العون والمساعدة منه وقت الشدة 
والضيق بقوله لنا » تعالوا الّي يا جميع المتعبين 

والثقيلي األحمال وانا أريحكم«.
ليعرف  بعًضا  بعضكم  أحبوا   « بالمحبة  وأوصانا 
الجميع أنكم تالميذي« وبالمسامحة وبأن ال تغرب 
الشمس على الواحد منا وفي نفسه غضب على 
التي  المحبة  إلى  األيام  هذه  أحوجنا  وما  أخيه. 
نّير  لفكر  العقل  حركت  القلب  في  إستقرت  إذا 
واأليدي لعمل خّير وأنطقت اللسان بالحق البّين.

الصالحة  واألعمال  باإليمان  المسيح  ميالد  نحيي 
يتحقق  وحده  فبهذا  المجد  له  تعاليمه  حسب 
كافة.  البشر  لبني  والخالص  والسعادة  السالم 
بميالد  إذ  الميالد  قبل  غيره  الميالد  بعد  فالعالم 
عالم  إلى  الظلمة  عالم  من  العالم  خرج  المسيح 
النور وخلع اإلنسان اللباس العتيق وتدثرباللباس 
الجديد فكل القيم والسلوكيات القديمة تهاوت 
تؤكد  جديدة  وسلوكيات  قيم  محلها  وحل 
الخالق   اإلله  إنسانية اإلنسان من خالل عالقته مع 
األبدي  الخالص  باب  له  فتح  الذي  والرحيم  المحب 

بواسطة الفداء على الصليب.
ميالد المسيح وتعاليمه أرست المبادئ واألسس 
شعوبه  وتتمتع  المحبة  تسوده  لعالم  الحّقة 
وصراعات  حروب  ذلك  وبخالف  الحقيقي  بالسالم 

وشقاء لإلنسانية جمعاء.
فميالد المسيح بمثابة النور الذي أشرق على البشرية 
والرجاء بالخالص األبدي الذي تتوق إليه وتحقق بمجيئه

اأ.د يو�سف م�سنات
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اجتماع الهيئة العامة الثاني والستون - جمعية 
الثقافة والتعليم األرثوذكسية

 - يغنم  فؤاد  مسرح  في   2019/12/14 السبت  والستين  الثاني  اجتماعها  للجمعية  العامة  الهيئة  عقدت 
وأعضاء  إحسان حمارنه  د.  اإلدارية  الهيئة  رئيس  الشميساني بحضور   - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة 
على  والموافقة  وإقرارهما  التقديرية  والموازنة  واإلداري  المالي  التقرير  مناقشة  خالله  تم  اإلدارية،  الهيئة 
الحسابات  انتخاب مدقق  وإعادة  العامة  الهيئة  قبل  /2020من   2019 للعام  والرأسمالية  التقديرية  الموازنة 
القانوني السيد رمزي الصناع وانتخاب هيئة إدارية جديدة، وبعد فرز أصوات المرشحين كانت النتائج على 

النحو التالي:- 

اإلناث
 

اإلسم               عدد األصوات
 

1-    السيدة أمل حداد        148
 2-  المهندسة نرمين سنداحه      144
3-   السيدة نهى شنوده           144
 4-  السيدة ميرنا الكور           117

األعضاء
٥- الدكتور إحسان حمارنه       163
 6- السيد جورج مشحور        1٥7
 7- الدكتور ماهر زبانة        1٥6
 8- السيد إبراهيم نينو       1٥4

اإلسم               عدد األصوات

9-  المهندس إميل الغوري                       139
 10- السيد غسان حبش            138
 11-  السيدة دينا رعد           11٥
 12-  السيد جورج خوري        11٥
 13-  األستاذ سالم نجمة        11٥

االحتياط
 14- السيدة سيتا غاوي       83
1٥-  السيد مازن مريبع          79
16-  الدكتور عوده قواس        4٥
17- السيد زياد العمش         40
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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 وكيله وآل دحدله بوفاة المرحومة  ندى ميخائيل إبراهيم دحدله شقيقة العضو العامل م. كريم دحدله 

ووالدة الزميلتين السابقتين في مدرسة الشميساني السيدتين فوتين وكيله ومي وكيله والعزاء موصول 

للعضو العامل م. طانيوس زيات بوفاة والدة زوجته فوتين. 

الرب أعطى والرب أخذ فليكن إسم الرب مبارًكا

ِإلى االستاذ سالمة جدعون 
ة ة الروحيَّ لجنة ومكتب مدارس األحد والشبيبَّ

بِّ  فللرَّ ُمتنا  وِإْن  نحيا  بِّ  فللرَّ َحيينا  ِإْن  »فِإنَّنا 
بِّ نحن« )رو8:12(. نموُت، َسواٌء َحيينا أَو ُمتنا فللرَّ

العظيم،  ومعلمنا  ُأستاذنا  الموت  غيب  لقد 
تارًكا  جدعون«،  »سالمة  العربية  اللغة  ُأستاذ 
بصمة  تركت  عظيمة  ومواقَف  انجازاٍت  خلفُه 
عقولنا  في  خالدة  ذكرًى  ُتبقيه  واضحة 
في  تنبض  ة  األرثوذكسيَّ كانت  فقد  وقلوبنا، 
قلبه فألفَّ لها قصيدًة يحكي بها عن فخرِه 
الشامخ  األبي  وبأردننا  بها  وإيمانِه  واعتزازِه 
وهذه القصيدة أَصبحت نشيًدا مرتًلا يتعلمُه 

الكل فقال فيها:
الحِق ساطْع ***  ونوُر  نحُن  ها  أرثوذكسيوَن 

نحُن في مدرسِة اإليماِن ُجنٌد وطالئْع  
رائع  فيها  شيٍء  كل  نبني  األوطاَن،  نحرُس 

*** ونصوُن العهَد، بالروِح ندافع 
عن ثرى أردنِنا الغالي منارة الروائْع

أستاذنا العظيم ساهَم معنا في تدقيق مناهج 
تكون  حتى  لغوًيا  ة  المسيحيَّ الدينية  ة  التربيَّ
ة، ومادًة سهلة لطالبنا في المدارس.  بأبهى ُحلَّ
التأهيل  برنامج  خريجي  من  أَفواًجا  ًدرَس  لقد 
كان  وتعبِه  مرضِه  رغم  دورة  أَخِر  وفي  الديني، 
شامًخا ُمقاتًلا المرض حتى ُيًدرس اللغة العربية 

بكلَّ إجالٍل: 
كريًما  الحياَة  أَعطى 
حتى   *** ملٍل  دونما 
وهو  باعتزاٍز  قضى 
يعطيها لم َيْشُك من 
تعٍب  وال  يوًما  مرٍض 
تأتيِه  نازلٍة  فكلُّ   ***

ُيخفيها )أحمد بيطار(
رجاء  على  ترقد  بأنَّك  إيمان  كلنا   ... أستاذنا 
صلواتنا  في  وسنذكرك  نحزن،  فلن  القيامة 
دوًما متوسليَن بال فتوٍر إلى المسيح اإلله من 

أَجلك، ليرتبك حيث نور الحياة.
وستبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد هذه 
الحياة، ولْن ننساك، وستظلَّ بأعمالَك ومآثرَك 

وسيرتَك نبراًسا وقدوًة لنا.
فطوبى لك يا عاشًقا لبلدك ووطنك، طوبى 
يا  لك  طوبى  وتراثَك،  للغتَك  عاشًقا  يا  لك 
عاشًقا لطالبك، لقد كنَت عظيًما في حياتك 
أَيُّها  فنم  ذكراك.  في  عظيًما  وستبقى 
المربي، نم أَيُّها المعلم مرتاح البال والضمير، 
أَحسِن  على  بدورَك  وقمَت  األَمانة  أَديَت  فقد 

ادقون أَمثالك ال يموتون. وجٍه. والرجاُل الصَّ
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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 تشرين الثاني

 مبلغ ١٥٤٣٦ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

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

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

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

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

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

الر�سوم الدرا�سية 
اأو امل�ساهمة يف ت�سديد جزء منها...

اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية الذين 
تكرموا باللتزام اإما بت�سديد الر�سوم �سنويا اأو جزء منها، املبادرة 

بالت�سال على الرقم 9/ 5٦٧٤٤1٨ - ٠٦
فرعي 2٧
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يسين األطهار من أقوال الرسل القدِّ
اختارها : الياس شفيق نينـو

»ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر« )مت٢4:1و٢5(  
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

ا كلمة حتى  ولم يعرفها أي لم يتزوجها أمَّ
ال  ما  على  س  المقدَّ الكتاب  في  فُتطلق 
.  كقوله  له  نهاية  ال  الذي  الزمان  أي  له  حد 
حتى  متردداً  فخرج    . الغراب  نوح  »وأرسل 
لم  فانه  )تك6:8(  األرض«  المياه عن  نشفت 
قول  كما في    . المياه  فت  جَّ ان  بعد  يرجع 
عن  اجلس  لربي  الرب  »قال  داود  الملك 
يميني حتى اضع أعداءك موطئًا لقدميك« 
االبن سيجلس عن  أن  )مز1:110( فهل يعني 
يمين اآلب إلى ان يضع األعداء تحت قدمى 
ه عن الجلوس عن يمينه وهو  ابنه ثم ُينحيِّ
اهلل«  يمين  عن  األبد  إلى  »جلس  القائل 
في  بعدها  ما  ُتدخل  حتى  هنا  )عب12:10( 
حكم ما قبلها .  مثال : لم ُتنجب فالنة حتى 
بعد  انجبت  أنها  هذا  يعني  فهل  ماتت،  
كاماًل  نفيًا  تنفى  حتى  هنا    . كال  موتها،  

انجابـها ألنه ليس بعد الموت إنجاب .  وعلى 
هذا فان عبارة لم يعرفها حتى ولدت ابنها 
البكر فتنفى نفيًا كاماًل معرفته بها ال قبل 
ابنها  كلمة  ا  أمَّ   . الوالدة  بعد  وال  الوالدة 
وال  آخر  ولد  يتقدمه  لم  َولَد  فتعني  البكر 
آخرون  أوالد  بالضرورة  تبعه  قد  انه  تعني 
ر عن ذلك الكتاب المقدس »ويدعى  وقد عبَّ
بكراً كل فاتح رحم قدوسًا يدعى« )خر1:13( 
إلها فنؤمن انها  البتول قد ولدت  وبما ان 
إلها  ولدت  ألنها  الوالدة  بعد  بتوالً  لبثت 
قديراً كما دعاه إشعياء )اش6:9( وكما دخل 
العّلية واالبواب مغلقة وخرج من القبر وهو 
مغلق ومختوم كذلك دخل وخرج من بطن 
ان  ونؤمن  مختومة،   وبتوليتها  العذراء 
العذراء بقيت بتوالً قبل الوالدة وفي الوالدة 
وبعد الوالدة وهي أم اإلله الدائمة البتولية.


