
رسالة   احملبة
�لعدد ) 267( �ل�شنة �لثالثة و�لع�شرون �آب  2017

�صـدر �لـعــدد فـي �أيلول 2017

عطاء.. تطور ..متيز

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 (
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أعظم األمهات أم جعلتني مسيحًيا
يوم  هو  الأ�سبوع  في  يوم  اأهم  اأن  اأمي  علمتني 
الأحد: ن�ستيقظ باكًرا،نرتدي اأجمل الثياب،  �سيًفا 
و �ستاًء، تحملنا بفرح عظيم اإلى الكني�سة لن�سارك 

الموؤمنين �سر ال�سكر الإلهي .
نهو�سنا من  عند  ال�سليب  اإ�سارة  نر�سم  اأن  علمتنا 
�سريري  من  اأنه�ستني  لقد  تقول:  كانت  النوم، 

ومن نومي فاأ�سيء يا رب عقلي وقلبي. 
�سلواتها كانت بل�سًما لجميع اأمرا�سنا. كانت تجل�س 

بقربي ويمناها على راأ�سي وتقول :
يحل  الإله  �ستر  في  العلي  عون  في  ال�ساكن 
بعدها:  و�سالة  الطعام  قبل  �سالة   ....
اأطعمتنا من خيراتك  »ن�سكرك يا رب لأنك 

الأر�سية«.
ا�ستئذان.  دون  اإليك  الب�سيط  الإيمان  يت�سلل 
كانت ت�سكب الزيت على �سحن الفول ب�سكل 
العجين  على  ال�سليب  تر�سم  وكانت  �سليب 
اأ�سالها  كنت  وحين  متتالية.  مرات  عدة 
اأيامنا وطعامنا  كانت تجيب » ي�سوع يبارك 
و�سرابـنـــا، خـروجـنــــا، ودخــولـنـــا«. 
�سئ  كل  هو  الله  اأن  فهمت  كبرت  وعندما 

وفي كل �سئ. 
كانت تروي لنا ق�س�سا رائعة عن اأ�سخا�س 
القدي�سين  عن  الإيمان،  في  اأبطال  رائعين 

وتحملوا  للم�سيح  �سهدوا  الذين 
لأجله الهزء والعار والموت.

كبرنا و تعلمنا منها ع�سق المعلم 
ال�سيد المخل�س، الم�سيح.

باأنني  واأعدك  اأمي  �شليم ف�شحواأ�سكرك 

�ساأحمل في قلبي 
كلماتك، �سلواتك، واإر�ساداتك، �ساأنقلها لأبنائي 

و�سنذكرك دائما،
 اأطال الله في عمرك. 

اأتمنى اأن تكون كل الأمهات كاأمي .
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العودة الى المدارس
كلمة العددكلمة العدد

ال�سليمة  ال�سحية  التغذية  وتوفير 
تناول  على  الحر�س  مع  لهم 
الأبناء ثالث وجبات يومًيا حيث 
وجبة الفطور ال�سباحية غاية في 
الم�سروبات  تجنب  مع  الأهمية 

والأغذية غير ال�سحية.
المالئمة  البيئة  توفير  في  المدر�سة  دور  يبقى 
من  ال�سليمة  والتثقيفية  التعليمية  للعملية  للطالب 
وو�سائل  للجميع  مت�سعة  واأماكن  اأكفياء  مدر�سين 

تعليمية وترفيهية حديثة.
وبمنا�سبة العودة  اإلى المدار�س يجدر بنا اأن ن�سجع 
توفير  في  المدار�س  مع  التعاون  الأمور  اأولياء 
برامج اإثرائية لأبنائهم في الفترات ما بين الف�سول 
خبرات  لإك�سابهم  ال�سيفية  والعطلة  الدرا�سية 
مخيمات  في  جديدة  ومعارف  ومهارات  حياتية 
واأن�سطة تتنا�سب واأعمارهم ومواهبهم ورغباتهم.
لطالبنا  اأتمنى  اأن  اإل  ي�سعني  ل  المنا�سبة  وبهذه 
عودة ميمونة اإلى المدر�سة ملوؤها التقدم والنجاح، 
متميز  بالخيرات  زاخر  جديد  علم  عتبة  واجتياز 

بالإنجازات وعامر بالإبداع.

مع بداية ال�سنة الدرا�سية كل عام، يعود الطالب 
اإلى  مدار�سهم،  اإلى  وحنين  ب�سوق  والطالبات 
اأ�سدقائهم القدامى والجدد، اإلى الذكريات ال�سابقة 
الجميلة التي ق�سوها داخل اأ�سوار المدر�سة. بهذه 
الكتب  اإلى  الطالب  يتطلع  المدر�سة  اإلى  العودة 
الجديدة والحقيبة المدر�سية والمرحلة الجديدة التي 
فيها يرتقي اإلى م�ستوى اأعلى من التعليم بعيًدا عن 

طقو�س التح�سيل وا�ستذكار الدرو�س الما�سية.
الدرا�سية  ال�سنة  بداية  في  جدًا  مهم  الآباء  دور 
على  الطالب  وت�سجيع  ت�سويق  يتم  حيث  الجديدة 
تنظيم  اإعادة  الجديد،  الدرا�سي  العام  ا�ستقبال 
الدرو�س  وا�ستذكار  لأبنائهم  اليومي  البرنامج 
العام  بدء  قبل  يريحهم  ما  كل  وتوفير  القديمة 
الدرا�سي باأ�سبوع، و�سراء حاجياتهم قبل الزحام 
والبقاء قربهم في هذه الفترة لي�سعروا بالإطمئنان، 
وكذلك التركيز على �سرح الجوانب الإيجابية من 
العودة اإلى المدر�سة، فالمدر�سة تقدم برامج ثقافية 

وريا�سية م�سلية اإلى جانب المناهج المدر�سية.
اأوقاتهم  برمجة  في  اأبنائهم  م�ساعدة  الآباء  وعلى 
للقيام بواجباتهم المدر�سية في اأجواء اآمنة ومريحة، 

م. جابي عو�ض
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رحلة روسيا الثالثة من 29 آب إلى 8 أيلول / 2017
نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية  ولل�سنة 
رو�سيا  جمهورية  اإلى  رحلة  التوالي  على  الثالثة 
اآب وحتى  الفترة  من 29  ال�سديقة في  الإتحادية 
8 اأيلول / 2017 لالع�ساء العاملين والموؤاآزرين 

واأ�سدقائهم.

بطر�س  و�سانت  مو�سكو  مدينتي  الوفد  زار  حيث 
بالمناظر  الم�ساركون بالرحلة  ا�ستمتع  برغ، وقد 
والمتاحف  الكنائ�س  من  العديد  وزاروا  الخالبة 

الرو�سية ال�سهيرة.
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على درب الشهادة
مدار�س  وخدام  بطر�س  القدي�س  �سبيبة  اأقامت 
الأحد التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية 
مع بع�س ال�سيوف  مخيمها ال�سنوي لهذا العام في 
الفترة ما بين 8/30 - 9/4  والذي  جورجيا في 

حمل عنوان
»على درب ال�شهادة «

ليبريا، كما كانت تدعى  وخالل زيارتهم لمملكة 
الر�سول  زارها  حين  الأول  الميالدي  القرن  في 
هناك،  للم�سيح  لي�سهد  )الغيور(  القانوني   �سمعان 
قام الم�ساركون بزيارة كاتدرائية الثالوث القدو�س 
 Sameba /Cathedral Metekhi Virgin

Church في العا�سمة تبلي�سي.
دير  بركة  الم�ساركون  نال  الثاني  اليوم  وفي 
Signage Monastry والذي ي�سمخ عاليا على اإرتفاع 

حوالي 3000 متر عن �سطح البحر لجبال قازيون.
�سريح  الم�ساركون  زار   kakheti مدينة  وفي 
القدي�سة نينو في دير Bodbe Monastry حامية 

جورجيا في القرن الثالث.
النبيذ  مدينة  باأنها  الرائعة  المدينة  هذه  تمتاز 
الميركية  فيجا�س  ل�س  كمدينة  وهي  والع�ساق، 
على   ) الزواج   ( القران  عقود  محاكمها  ت�ستقبل 

مدار الأربع والع�سرين �ساعة .
 ،Metskheta مدينة  بزيارة  الم�ساركون  قام  ثم 
مدينة  اإلى  الرائعة  الجبال  عبروا  ثم  ومن 
الإلهي   القدا�س  بخدمة  �ساركوا  حيث   ،Batumi

بالنائب  الخدمة  بعد  والتقوا  الأفخار�ستيا،  و�سر 
عدم  عن  واعتذر  بهم  رحب  الذي  البطريركي 
التمكن من لقاء قد�س البطريرك اإيليا الثاني. وفي 
الهيئة  ع�سو  حداد  اأمل  الأخت  �سلمت  اللقاء  هذا 
ال�سبيبة  و  الأحد  مدار�س  لجنة  ومقرر  الإدارية 

الروحية درعا » تكريميا« لقدا�سته.
مفهوم  حول  روحي  حديث  المخيم  تخلل  وقد 
ال�سهادة الم�سيحية  واأهميتها في ن�سر الم�سيحية عبر 

الع�سور.

اأخبار مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحيةاأخبار مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحية
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

تكريم االستاذ موسى شعبان

ورشات العمل

اإح�سان حمارنه  كرم رئي�س الهيئة الإدارية الدكتور 
بتقديم  �سعبان  ناجي  مو�سى  الأ�ستاذ  اآب   26 ال�سبت 
درع الجمعية تقديًرا لخدماته م�ست�ساًرا للهيئة الإدارية 
لل�سوؤون الأكاديمية والإعتمادية الدولية بمنا�سبة اإنتهاء 
بناًءا على طلبه  بح�سور عدد من  الجمعية  عمله في 
اأع�ساء الهيئة الإدارية ومدراء المدار�س والريا�س 
وال�سيدة لنا برغوث م�ساعدة الأ�ستاذ مو�سى ل�سوؤون 
الإعتمادية الدولية. وفي نهاية الحفل تناول الح�سور 

الفترة  في  اإيجابية  عمل  ور�سات  ثالث  عقدت   •
الجدد  للمعلمين   2017 اآب    23  –  14 من 
الن�سط،  والتعلم  التدري�س  ا�ستراتيجيات  ت�سمنت 
كما  ال�سفية.  والدارة  التقويم  وا�ستراتيجيات 
مفا�سل  بمناق�سة  الموا�سيع  المحا�سرون  اأغنى 
بع�س  وبطرح  وتف�سيلية،  �ساملة  اأ�سا�سية، 

الأفكار الجديدة والتمارين العملية.
ابو  �سوزي  ال�سيدة  مل�س،  رلى  ال�سيدة  ح�سرت   •
مريم، وال�سيدة �سناء الم�سني من المدر�سة ور�سة عمل 

طعام الفطور. اأطيب التمنيات لالأ�ستاذ مو�سى �سعبان 
بحياة �سعيدة هانئة مع اأ�سرته.

الأر�سفة  واأعمال  الإلكترونية  ال�سكرتارية   « بعنوان 
والتوثيق الإلكتروني« وذلك في الفترة من 20- 24  

اآب2017 والذي عقدها المعهد الدولي للتدريب.
لبرنامج  المعلمين  تاأهيل  برنامج  �سمن   •
فادي  المعلمون  �سارك  الدولية،  البكالوريا 
)IT( مريان  اأبوخ�سر  )Chemistry( و�سام  الفار 
)TOK(في  خليلية  رانية   )Business(سكوري�
ور�سات online  لمدة اأربعة اأ�سابيع خالل �سهري 

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

انجازات يوسف ابو الليل وتتيانا
اأبوالليل  يو�سف  والمتمّيز  المبدع  الطالب  فاز 
للبحث  فاي  »موؤتمر  م�سابقة  في  بالمركزالثاني 
»فاي  موؤ�س�سة  نظمتها  التي  والبتكار«  العلمي 
للعلوم« بين 24-2017/8/26 في مركز الح�سين 
كان  والذي  يو�سف  م�سروع  جاء  حيث  الثقافي، 
عن هند�سة الجينات في المرتبة الثانية بين ع�سرة 

للمرحلة  تاأهلت  الطبية  التكنولوجيا  في  م�ساريع 
النهائية من بين ع�سرات الم�ساريع. ومن الجدير 
وطالب  متناف�س  اأ�سغر  كان  يو�سف  اأن  بالذكر 
المدر�سة الوحيد، بينما كان باقي الم�ساركين من 
العاملين  والخريجين  الأردنية  الجامعات  طالب 

في مجال البحث العلمي.

�ساركت الطالبة تتيانا ال�سوري بم�سابقة يو�سيما�س 
ب�سقيها  العا�سر  -الم�ستوى  الأردن   في  التا�سعة 

الثالث  بالمركز  فازت  ال�سمعي والب�سري.  وقد 
على  م�ستوى المملكة.
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القد�س   مدينة  في  �سكاب  يو�سف  الب  ولد 
المدر�سة  من  وتخرج   ،1921/8/25 بتاريخ 
الأرثوذك�سية هناك عام 1940، وَدَر�َس الحقوق 
في  كاتًبا  وعين  القانونية،  الدرا�سات  معهد  في 

المحكمة الكنائ�سية بالقد�س عام 1945 .
ح�سل على درجة البكالوريو�س /علم الالهوت، 
و�سيم كاهنا على يد مثلث الرحمات المتروبوليت 
اليا�س كرم بتاريخ  1960/11/13، وخدم راعيًا 
الحازميه/ في  وبول�س   بطر�س  القدي�سين  بكني�سة 

لبنان.
على  وقعوا  الذين  اأحد  �سكاب  يو�سف  الب  كان 
 1957/6/16 بتاريخ  للجمعية   الأ�سا�سي  النظام 
كان  كما  التاأ�سي�سية،  الهيئة  في  ع�سوا  باعتباره 
عامي  خالل  اإداريتين  هيئتين  اأول  في  ع�سًوا 
التالية:  اللجان  في  �سارك خاللها   1959،1958
الجتماعات  الأرثوذك�سية،  الأحد  مدار�س 
الثقافة  الكنائ�س، لجنة ن�سر  الروحية والوعظ في 
تعيينه  تم  الزيارات.   لجنة  الأرثوذك�سية، 
الوطنية  الكلية  في  الم�سيحي  الدين  لتعليم  مدر�سًا 
الأرثوذك�سية عند تاأ�سي�سها وبعد ذلك عاد اإلى لبنان 
حيث خدم راعيًا لكني�سة القدي�سين بطر�س وبول�س 
حتى عام 1980،  وبعدها  هاجر مع العائلة اإلى 
في  اأرثوذك�سية  كني�سة  اأول  بتاأ�سي�س  وقام  كندا 
الرحمات  مثلث  بتكليف من   Vancouver مدينة 
اإلى  انتقل  وبعدها  �سليبا،  فيليب  المتروبوليت 
للكني�سة  الجليلة  لخدماته  ونظرًا  اأدمنتون.  مدينة 
الأرثوذك�سية هناك  تمت ترقيتة اإلى رتبة » المتقدم 
في الكنهة«  بتاريخ 1987/3/30، كما تم تكريمه 

المتقدم في الكهنة

االيكونومس يوسف سمعان سكاب ) 1921 – 2017(

م. يو�شف هنديله

كندا  وزراء  رئي�س  قبل  من 
تقديرًا  رفيعًا  و�سامًا  بمنحه 
لخدماته الكهنوتية لمدة �سبعة 

وخم�سين عامًا.
يو�سف  الجليل  الأب  رقد 
مدينة  في  بالرب  �سكاب 

اأدمنتون بكندا  بتاريخ 2017/8/10.
الهيئة  واأع�ساء  رئي�س  يتقدم  المنا�سبة  وبهذه   
الإدارية باأ�سدق التعازي اإلى زوجته الفا�سلة 
�سيمون،  ال�سما�س  واأبنائه  �سميره  الخورية 
واآل  الأب حنا  بولين، وفادي و�سقيقه  ليلى، 
�سائلين  والمهجر  الأردن  في  الكرام  �سكاب 
ويجعل  بوا�سع رحمته  يتغمده  اأن  الإله  الرب 
ملكوته  في  والقدي�سين  الأبرار  مع  مثواه 

ال�سماوي.
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يتقدم رئي�ض واأع�شاء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة 
والتعليم الأرثوذك�شية بالتهنئة والتبريك لكل من:-

• قد�ض الأب ابراهيم دبور والخورية �شهيله دبور بمنا�شبة اإكليل نجلهم اأر�شينيو�ض 

على الآن�شة بانه دحدح بتاريخ 2017/9/1

• الدكتور جا�شر الرب�شي وزوجته الزميلة ال�شابقة رجاء نفاع الرب�شي بمنا�شبة 

اإكليل اإبنتهم تمارا على ال�شيد رامي ن�شرالله بتاريخ 2017/9/2

خطوبة  بمنا�شبة  الثقافية  اللجنة  مقرر  نائب  م�شنات  يو�شف  الدكتور  الأ�شتاذ   •

نجله خريج المدر�شة ال�شيد �شامي م�شنات على الآن�شة المهند�شة ندين قاقي�ض  

بتاريخ 2017/9/2

• المهند�ض عماد قموه وزوجته ال�شيدة �شالم قموه بمنا�شبة اإكليل اإبنتهم مجد على 

ال�شيد جون ولدردج بتاريخ 8 اأيلول/ 2017

• ال�شيد يو�شف هنديله ع�شو اللجنة الثقافية بمنا�شبة خطوبة نجله با�شم هنديله 

خريج المدر�شة / ال�شمي�شاني على الآن�شة ريم ب�شير عواد 9/8/ 2017 .

• قد�ض الأب الدكتور ب�شارة دحابرة لح�شوله على درجة الدكتوراة في الالهوت 

من جامعة اأر�شطوطالي�ض ت�شالونيكي تخ�ش�ض تاريخ كن�شي.
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رئي�ض واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع 
اأع�شائها العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب 

العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،واإلى جنات اخللد 
جورج  غ�سان  ال�سيد  ال�سمي�ساين   / الأرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  خريج  العامل  الع�سو   •

خوري بوفاة والده املرحوم جورج حنا خوري.
• ال�سيدة اإن�ساف كراد�سه بوفاة �سقيقها املرحوم جميل كراد�سه يف الوليات املتحدة الأمريكية.
والدتهم  بوفاة  قاقي�س  الزيات  ظريفه  وال�سيدة  زيات  طانيو�س  املهند�س  العامل  الع�سو   •

 / اإفلني نقول زابوره والعزاء مو�سول خلريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية  املرحومة 
ال�سمي�ساين ال�سيدين عامر وبا�سل قاقي�س بوفاة جدتهم.

والدها  بوفاة  ال�سمي�ساين   / الأرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  من  ال�سعيني  اليان خليف  • الطالبة 
املرحوم اأنطون عواد خليف ال�سعيني.

والدتها  بوفاة  الأ�رشفية   / الأرثوذك�سية  الوطنية  املدر�سة  من  هنديله  عوده  �سهى  الزميلة   •

املرحومة األي�س زاده هنديله.
والعزاء مو�سول  داود جوعانه  �سقيقها  بوفاة  الن�سائية   اللجنة  تريز جوعانه ع�سو  • ال�سيدة 

للع�سو املوؤ�س�س ال�سيد خليل جوعانه بوفاة ابن عمه.
• ال�سيدة روان جنحو والزميلة ال�سابقة كنده جنحو حلبي من مدر�سة الأ�رشفية بوفاة والدتهم 

املرحومة ليلى تابللوحلبي.
• الزميلة عزيزه حمدي من املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين بوفاة والدها املرحوم 

فنجال حمدي.
لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.

(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùŸG …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 آب ٢٠١٧

ً  مبلغ ١٤٨٥١,٤٠٠ دينارا

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واإلمتنان 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  بالإلتزام  تكرموا  الذين 

منها، املبادرة بالإت�سال على الرقم9/ ٥٦٧٤٤١٨ -٠٦
فرعي ٢٧ ال�سيدة رىل.
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من أقوال السيد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ض �شفيق نينـو

»هذه هي و�شيَّتي،  اأن حتّبوا بع�شكم بع�شًا كما اأحببتكم« )يو12:15(
تف�شريها

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

»æØdG êGôNE’G

المجد  له  ال�سيِّد  لنا  قالها  التي  ة  الو�سيَّ هذه  اإن 
فهو  تنفيذها  قوة  اأما  و�سيَّة،   منها  اأكثر  اأمر  هي 
هو  تنفيذها،   على  عزمنا  نحن  اإن  بها،   المتكفَّل 
هو،   عمله  ما  اأ�سا�س  على  و�ساياه  د�ستور  يبني 
»لي�س  اأي�سًا  يعمله  اأن  م�ستعد  ما هو  اأ�سا�س  وعلى 
لأحد حبٌّ اأعظم من هذا: اأن ي�سع اأحٌد نف�سه لأجل 
اأحّبائه« )يو13:15( وهو ي�سير بذلك اإلى اأن موته 
الذي ماته عن اأحبائه ينبغي اأن يوؤخذ على اأنه غاية 
اأن يتخلى عن  المحبَّة،  المحبَّة التي تدفع الُمحّب 
اأحبَّهم،  وهذا  الذين  اأجل اولئك  نف�سها من  الحياة 
المحبَّة،   عرفنا  قد  »بهذا  يوحنا  القدي�س  فهمه  ما 
اأن  لنا  ينبغي  فنحن  نف�سه لأجلنا،   ذاك و�سع  اأن 
ن�سع نفو�سنا لأجل الإخوة« )1يو16:3(،  ال�سيد 
القدي�سين  اأحبائه  اأجل  من  نف�سه  ي�سع  لم  المجد  له 
اأجل الخطاة والذين هم في عداوة  فقط،  بل من 
اوؤه«،  »واما اأنا فاأقول  مع الله »هوؤلء اأي�سًا اأحبَّ
لكم،  اأحّبوا اأعداَءكم،  باركوا لعينكم،  اأح�سنوا 
اإلى مبغ�سيكم، و�سّلوا لأجل الذين ي�سيئون اإليكم 

هام جدًا  ويطردونكم« )مت44:5( وثمة عن�سر 
في محبَّة الأعداء وهو القدرة على م�سامحتهم اأي 
اأن ل يعود الإن�سان يتذكر اأخطاء العّدو اما بالكالم 
اأو بالفعل ون�سيان ما قد ح�سل.  ل توجد و�سية 
فالم�سيحية  العالم،  في  اأخرى  ديانة  اأي  في  كهذه 
في  الم�سيحي  الحب  هو  وهذا  وحدها،   بها  تنفرد 
المحبَّة،   في  »وا�سلكوا  واأهدافه  ومعناه  م�سمونه 
لأجلنا«  نف�سه  واأ�سلم  اأي�سًا  الم�سيح  اأحّبنا  كما 

)اأف�س2:5( .


