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الفضائل المسيحية والعالم
أالسكا:-  مبشر  إنيكنديوس  القديس  يقول 
وال  باشتياق.  والسعادة  النجاح  اإلنسان  ينشد 
حرج في ذلك ألن هذه الرغبة جزء من طبيعته، 
وكل  ناقص،  األرض  على  نجاح  كل  ولكن 
فينا  التي  والرغبة  خيال.  العالم  في  سعادة 
نحو السعادة لن تخبو نارها المستعرة بملذات 
العالم. وكما أن العطشان ال يرتوي إالّ من المياه 

هكذا النجاح والمسّرة ال يكمالن إالّ في اهلل.
أن  لنا  أّنى  ولكن  فنطلبها،  باألشياء  نسّر 
نسعد بها؟ ألنه قّلما نحصل عليها كما نحب. 
دامت  وإن  تدوم،  ال  فإنها  عليها  حصلنا  وإن 
دامت  وإن  فيها،  رغبتنا  تزول  ما  فسرعان 
المزيد.  رغبتنا فيها فإننا نشقى ألننا نطلب 
آنية  أن  حتى  غنًيا  سليمان  الملك  كان  لقد 
بيته كانت من الذهب الخالص، وكان حكيًما 
أقاصي  من  أتوا  والحكماء  الملوك  أن  حتى 
ولكن  مجده.  ويروا  حكمته  ليسمعوا  األرض 
لم يسّد كل هذا الفراغ في قلبه فعاد أدراجه 
وقبض  باطل  العالم  في  ما  كل  أن  واعتبر 
والبحر  البحر  إلى  تجري  األنهار  )جميع  الريح: 
في  غرباء  نحن   .)7:1 )جامعة  بمآلن(  ليس 
السماوي  وطننا  نحو  كسّواح  نسير  األرض، 
في ملكوت اهلل فال نسعد بما في هذه الدنيا 
فالقلب  كلها  ملكناها  ولو  كاملة.  سعادة 
وحده  الذي  اهلل  حب  من  إالّ  يشبع  ال  البشري 
النفس ويسعدها ويسّد كل احتياجها  يمأل 
فراغ  تمأل  أن  تّود  فهل  رغباتها.  ظمأ  ويروي 
ل قلبك  قلبك؟.. كن مسيحيًا أرثوذكسيًا وحوِّ

نحو اهلل الذي انفصل عنه بسبب خطاياك. 
فارغون  أننا  الحياة  هذه  في  األول  فصراعنا 
هذا  ظلمة  في  نسلك  لهذا  الداخل،  من 
نحو  ساعين  المسيح  نور  مفتقدين  العالم 
بما  نفوسنا  نشبع  أن  دون  إشباع شهواتنا 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

الأخ رائد ال�صايج

بما  نتسلح  أن  علينا  يجب  لذا  مقدس.  هو 
هو روحي أي بإكتساب الفضائل المسيحية 
النفس  تمتلئ  فعندما  أنواعها.  بشتى 
الرب  بوصايا  واإلستنارة  اإللهية  بالمحبة 
يسوع يستطيع اإلنسان ان يغير حياته بما 
مباركة  النفس  فتصبح  كبشر،  بنا  يليق 
والفكر حكيًما واللسان كينبوع ماء يشفي 
إلى  أتى  عندما  المسيح  المتألمة.  النفوس 
بكلمة  ينطق  أن  وقبل  الفاني  هذا  عالمنا 
قال:  أنه  حتى  الكلمة  هذه  يعيش  كان 
الذي في  أباكم  أن  أنتم كاملين كما  كونوا 
نرى  لذلك   .)  48  :5 متى  كامل)  السماوات 
باطل  العالم  أن  العظيم  سليمان  جواب 
سليمان  كسب  فقد   ، مهم  فيه  شيء  وال 
نشد  ألنه  بل  جاه  او  ذهب  من  ال  عظمته  
بحفظه  اهلل  من  البدء  منذ  اإللهية  الحكمة 
اإلنسان قيمته  التي تعطي  اإللهية  الوصايا 
الباطل  العالمي  بالمجد  وليس  اإلنسانية 
الُمحّلي  واإلنسان  البصر.  بلمح  يزول  الذي 
لبنان  كأرز  يعلو  اإللهية  بالفضائل  نفسه 

شامًخا كما قال داود النبي. 
هلموا إذا يا أبنائي الطلبة، إبحثوا عن الكنز 
الرماد  عن  ال  اهلل  في  الحياة  عن  أي  الدفين 
الذي تذريه الريح في كل مكان وأقصد المجد 
بالنهاية  لتمسي  فيه   روح  ال  الذي  الدنيوي 
فتخسر  التاريخ  في  منسية  ذكرى  مجرد 
لشهوات  مستعبًدا  وتصير  نفسك  فيها 
هذا العالم بدون هدف. إصنع لنفسك جذوًرا 
في الحياة تثبتك وتجعلك فخًرا لكل البشر 
أرضًيا  أمًرا  كسبت  ألنك  ال  إسمك  يذكرون 
فقط بل ألنك صرت من أبناء المسيح الذين 
تركوا أثًرا روحًيا ومادًيا كإرث سماوي بفكرك 

وقولك وفعلك.
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رسالة مفتوحة إلى معلمي ومعلمات مدارسنا 
كلمة العددكلمة العدد

في  بها  يحلقون  بأجنحة  طلبتكم  زودوا 
يحلمون  دعوهم  واإلبتكار،  اإلبداع  فضاءات 
حقائق  ستكون  اليوم  أحالمهم  فبعض 
فاشل  هو  من  طلبتكم  بين  ليس  الغد.  
في  فشل  بعضكم  أن  تيقنوا  راسب.  أو 
إكتشاف مواهب وقدرات هؤالء الطلبة الذين 
يمكن أن يبدعوا في بعض المناحي الهامة 
من حياتهم أنتم غفلتم عنها. فغًدا سوف 
اليهم  الذين نظرتم  تبهرون ببعض هؤالء 
أو  كرسامين  أبدعوا  وقد  فاشلين  كطلبة 
موسيقيين أو فنانين أو مهندسين أو رجال 
أعمال ناجحين أو أبطال رياضة أو قادة فكر أو 
علماء ومخترعين مبتكرين أو جراحين كبار.

لقاؤكم مع طلبتكم في قاعات الدرس فرصة 
لينهلوا من منابعكم  الخّير  للعطاء  ثمينة 
الّثرة علًما وفكًرا وثقافة وسلوًكا، فال تبخلوا 
النّير  وفكركم  النافع  بعلمكم  عليهم 
وكونوا لهم الرعاة الصالحين، كونوا القدوة 
والمثال الصالح لهم فكًرا وقوًلا وفعًلا. أنتم 
يستنير  فبكم  الوّضاءة،  المجتمع  مصابيح 
طلبتكم اليوم، بناة الغد، أثناء سيرهم في 
المالذ  لهم  فكونوا  الشائكة،  الحياة  دروب 
ولتكن  الحياة،  تحديات  مواجهة  في  اآلمن 
دروسكم مشوقة ال بل صادمة لهم تستثير 
من  المزيد  لكسب  وتشوقهم  فضولهم 
ومسائل  أسئلة  عليهم  وأطرحوا  المعارف، 
على  لتحفيزهم  العقلية  قدراتهم  تتحدى 
إجابات لها من مصادر وشبكات  البحث عن 
الملهمين  كونوا  المتعددة.  المعرفة 
لطلبتكم بإقتراح الحلول لبعض المشاكل 
مستعصية  كأنها  تبدو  التي  والمسائل 
على الحل ألول وهلة ليكتشفوا بعد البحث 

والتفكير أن لبعضها أكثر 
قادرون  وأنهم  حل  من 
بالحل  التوصية  على 

األمثل لها. 
الجد  على  حفزوهم 
إكتساب  في  اأ.د. يو�صف م�صناتواالجتهاد 

التتمة يف �ص 14

إستخدام  في  مهاراتهم  وتطوير  المعرفة 
التكنولوجيا  عالم  في  جديد  هو  ما  كل 
إنجازاتهم وتكريمهم  الثناء على  من خالل 
لهم  جديدة  آفاق  وفتح  ومادًيا  معنوًيا 
مرموقة  عالمية  ومعاهد  بجامعات  لاللتحاق 
التخصصات  العليا في  دراساتهم  لمواصلة 
التي يرغبونها. تيقنوا أن طلبتكم يملكون 
لتقييمكم  حّساسة  مجسات  ذواتهم  في 
لهم  بدوتم  فإن  اليكم،  النظر  بمجرد 
بلباس نظيف الئق، بعيون حانية وابتسامة 
لهم  وشوًقا  حًبا  يفيض  وبمحيا  مشرقة، 
حصلتم على تصاريح الدخول إلى قلوبهم 
يحب  الذي  فالطالب  عقولهم،  إلى  ثم  ومن 
ذلك  وبخالف  ويفهمه،  درسه  يحب  معلمه 
كان  مهما  الدرس  فهم  عليه  يستعصي 
آدائكم  وحسن  النافع  فبتعليمكم  سهًلا. 
على  طلبتكم  مع  التواصل  جسور  تبنون 

أسس المحبة واإلحترام. 
خالل  من  الوطن  مستقبل  تصنعون  أنتم 
لطلبتكم  وإلهامكم  وتربيتكم  تعليمكم 
وطننا  مستقبل  صياغة  سيتولون  الذين 
اآلباء  أن  وتذكروا  وإنجازاتهم،  بعلمهم 
أكبادهم  فلذات  استودعوا  قد  واألمهات 
األمانة  هذه  على  فحافظوا  لديكم  أمانة 

وكونوا األوفياء لها.
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رئيس  وأعضاء الهيئة  اإلدارية يقدمون التهاني 
لسيادة المطران خريستوفورس.

قام رئيس  وأعضاء الهيئة اإلدارية بزيارة لسيادة 
بمناسبة  عطااهلل  خريستوفورس  المطران 
تعيينه مطرانا  لكرياكوبوليس ووكيال  بطريركيا 

هذه  في  تم  وقد  التهاني،  له  وقدموا  لعمان  
الزيارة بحث أوجه التعاون بين الجمعية وسيادة 
المطران خاصة فيما يتعلق بدعم مدارس األحد.

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

• السيد ابراهيم خضر نينو عضو الهيئة اإلدارية وزوجته السيدة ربى عطا اهلل نينو خريجة 
المدرسة الوطنية األرثوذكسية – الشميساني بمناسبة خطوبة نجلهم فادي على اآلنسة 
تينا زبانه كما ونهنىء المهندس جورج زبانه بمناسبة خطوبة إبنته تينا والسيدة فيوليت 

زبانه » أم جورج » بمناسبة خطوبة حفيدتها بتاريخ 2018/8/2.
• المهندس يوسف هنديله عضو اللجنة الثقافية بمناسبة إكليل نجله باسم على اآلنسة ريم 

بشير عواد بتاريخ 2018/8/3 
• الزميلة أماني قموه من المدرسة الوطنية األرثوذكسية -  الشميساني بمناسبة إكليلها 

على السيد جريس حزبون بتاريخ 2018/8/17.
الشميساني   - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  البندك  سليم  المهندس  الزميل   •
اآلنسة غدير شماس  الشميساني على   – المدرسة  بمناسبة إكليل نجله د. غسان  خريج 

بتاريخ 2018/6/22.
المولودة الجديدة جوان بتاريخ  الزميل أيهم ساليطه من مكتب الجمعية بمناسبة قدوم   •

.2018/7/29
الشامي  ليان  العامل  العضو  على  إكليله  بمناسبة  منه  أبو  جوني  الطيار  العامل  العضو   •

بتاريخ 2018/7/6
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

ورشات عمل للمعلمين
ورشة  عقدت  المعلمين  تأهيل  خطة  ضمن 
 2018/8/13 اإلثنين  يوم  الجدد  للمعلمين  عمل 
المدرسة  وأهداف  ورسالة  برؤية  لتعريفهم 
والسياسات األكاديمية واالستراتيجيات المتبعة 
كما  الدراسية،  الوحدات  وتحضير  التقويم  في 

مع  بالتعاون  عمل  ورشة  عقدت  كما 
أكاديمية الملكة رانيا لمعلمي الصفوف »1-

تم تقديم شرح حول االعتمادية الدولية والزيارة 
ال  العالمي  المدارس  مجلس  لوفد  المرتقبة 
»CIS « إلى المدرسة في منتصف أيلول / 2018.

سمور،  صوفي  السيدات  الورشة  قدمت 
هيفاء عواد ، والنا برغوث.

 » بثقة  » علم  بعنوان  الجدد  والمعلمين   »8
في الفترة من 16-14 / 2018/8 .
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لجنة الشبيبة االجتماعبة تنظم
بطولة دوري كرة السلة األرثوذكسي األول 

رمضان  خالد  المهندس  النائب  رعاية  تحت 
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  وبحضور 
جمعية   – االجتماعية  الشبيبة  لجنة  أقامت 
السبت  االرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
2018/8/11  بطولة دوري سلة االرثوذكسي األول 
في  األرثوذكسية  والمؤسسات  للشبيبات 

الصالة الرياضية – المبنى الثقافي الرياضي.
رحب  بعدها  الملكي،  بالسالم  الحفل  بدىء 
عضو لجنة الشبيبة اإلجتماعية السيد غسان 
حبش بالحضور والفرق المشاركة ودعا الجميع 
إلى الوقوف  دقيقة صمت على أرواح الشهداء 
الذين قضوا نتيجة لإلرهاب الغاشم، ثم ألقى 
الشبيبة  لجنة  مقرر  الغوري  إميل  المهندس 
بالمشاركين  فيها  رحب  كلمة  االجتماعية 
من  عدد  بمشاركة  تقام  والتي  البطولة  في 
من  األرثوذكسية  والشبيبات  المؤسسات 
مختلف مناطق المملكة والتي تهدف إلى جمع 
الشبيبات االرثوذكسية بأجواء األلفة والمحبة، 
كما ألقى النائب المهندس خالد رمضان كلمة 

دعوته  على  للجمعية  شكره  عن  فيها  عبر 
لرعاية هذه البطولة مؤكًدا أننا في األردن بلد 
اإلخاء والمحبة والعيش المشترك تجمعنا راية 
الهاشمية  القيادة  ظل  في  واالعتزاز  المحبة 

مؤكًدا على دور الرياضة في حياة الشباب.
السلة   كرة  دوري  بطولة  مباريات  نهاية  وفي 
خالد  المهندس  النائب  الحفل  راعي  سلم 
رمضان كأس البطولة لفريق مجموعة كشافة 
المباراة  في  فاز  والذي  األرثوذكسية  عمان 
دخول  كنيسة  شبيبة  فريق  على  النهائية 
19/21، كما سلم  بنتيجة  الهيكل  إلى  السيد 
الميداليات إلى العبي الفرق الفائزين بالمراكز 

الثالثة األولى.
درع  الغوري  إميل  المهندس  سلم  كما 
رمضان  خالد  النائب  الحفل  لراعي  الجمعية 
كما  السلة،  كرة  دوري  بطولة  لرعايته  تقديًرا 
لحكمي  الجمعية  درع  الحفل  راعي  قدم 
سير  إنجاح  في  لجهودهما  تقديًرا  المباريات 

البطولة.
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روكس بن زائد العزيزي  سادن العربية والفكر 

ثمانين  بحوالي  المكتبة  روكس  أغنى 
كتابا، ولو انه كان في بلد أجنبي ألقيمت 
له التماثيل وخصصت له المتاحف، ومع أنه 
في  التكريمية  الجوائز  من  عدد  على  حاز 
عهد الملك الحسين، طّيب اهلل ثراه، وعلى 
احترام وتقدير الملك عبد اهلل الثاني الذي 
منحه وسام الحسين للعطاء المتمّيز من 
الدرجة األولى، وكان قد شارف على المئة، 
وباهتمام  األمير الحسن الذي كان يحرص 
واآلخر،  الحين  بين  منزله  في  زيارته  على 
أبّي  وعاش  بسيطة،  حياته  كانت  فقد 
مع  شيئا،  مسؤول  من  يطلب  لم  النفس 

سؤالهم دائما عن حاجته. 
ورائدا في  المسرح،  في  رائدا  روكس  يعّد 
الموسوعي  التأليف  في  ورائدا  الرواية، 
واللغوي، ورائدا في حقوق اإلنسان، ورائدا 
يقول:   .... الحرية  في  ورائدا  الصحافة،  في 
» كان أسلوب حياتنا في مادبا سنة 1923 
يشبه ثورة في المجتمع، لم يكن مسموحا 
للمرأة أن تنادي زوجها باسمه، وكان عيبا 
حطمته،  هذا  كل  معا،  اإلثنان  يخرج  أن 

وغّيرت فيه «
من أقواله المأثورة :

ومن  الفكر،  نور  من  ضئيلة  شمعة  أنر   •
حصافة العقل، لعّل ذلك ينقذك من حمأة 
المستنقعات اآلسنة، وكن مع اهلل وال تبال. 
• ما أقبح الزهرة الجميلة عندما تذبل، وما 

ٌأقبح اإلنسان الطيب إذا فسد.   
وال  إذالله  يمكن  ال  المثقف  الشعب   •

استعماره. 
ينسى  أن  يستطيع  من  هناك  ليس   •
اإلساءات  تذّكر  لكن  إليه،  أساؤوا  الذين 
حد  إلى  نفسك  في  الحقد  يزرع  دائما، 

ينسيك إنسانيتك.
• إن التسامح هو الذي يجلب قلوب األعداء، 

ويحتفظ لنا باألصدقاء.

 بقلم د. �صمري قطامي 

• ليس هناك من هو بال هفوة أو بال زلّة.
• إن جوهر األديان واحد. 

للنفس  سرطان  ألنه  والتعصب  إياك   •
وبرص للضمير. 

أن  تستطيع  ال  الذل  ألفت  التي  النفس   •
الحقة،  الرجولة  معاني  من  معنى  تدرك 

والفضيلة الصادقة. 
• حماقة دماغ واحدة كافية إلشقاء ماليين 

البشر. 
• أقسى ألـــــــــوان العبــــــوديـــــات هي تحّول 

اإلنسان عبدا لما يملك. 
• أنت من األغنياء ما دمت لم تستدن من 

أحد. 
ال  الذي  المجتمع  هو  المجتمعات  شّر   •
أو  تكذب  لم  ما  فيه  تعيش  أن  تستطيع 

تنافق.
 ، عفيفا  صديقا  تكون  أن  عن  عجزت  إذا   •

فكن خصما شريفا.  
أّيتها السيدات، أّيها السادة 

ال يغرق من يبحر في المداد ألنه اختار البقاء 
وستظّل خالدا يا أبا عادل ، فعليك السالم، 

عليك السالم.

تتمة مقالة األديب روكس

روك�ص بن زائد العزيزي
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الزاوية القانونيةالزاوية القانونية

حق الحصول على المعلومات
على  الحصول  للمواطن  يحق  هل 

أردنّي  لكل  نعم...  يطلبها؟  معلومات 

المعلومات  على  الحصول  في  الحق 

التي يطلبها وفقا الحكام قانون ضمان 

حق الحصول على المعلومات رقم )47( 

مصلحة  له  تكون  أن  شرط   2007 لسنة 

مشروعة أو سبب مشروع لذلك وشرط 

مراعاة أحكام التشريعات النافذة، وعلى 

الحصول  تسهيل  المعني  المسؤول 

وضمان  المطلوبة  المعلومات  على 

كشفها دون إبطاء بالكيفية التي نص 

عليها هذا القانون.

ويعرف القانون المعلومات على أنها أي 

أو  أو سجالت  أو مكتوبة  بيانات شفوية 

إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو 

مسجلة أو مخزنة إلكترونًيا أو بأي طريقة 

وتقع تحت إدارة المسؤول أو واليته في 

أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو أي 

مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة 

أو شركة تتولى مرفًقا عاًما.

أما حول آلية الحصول على المعلومات، 

طلبا  المعلومة  طالب  بتقديم  فتتم 

الغاية  لهذه  المعتمد  النموذج  وفق 

يرغب  التي  المعلومات  موضوع  يحدد 

بالحصول عليها بوضوح ودقة. ويتضمن 

النموذج إسم ومكان إقامته وعمله وأي 

وعلى  مقررة...  بينات 

المعني  المسؤول 

رفضه  أو  الطلب  إجابة 

وفي  يوما،   )30( خالل 

أن  يجب  الرفض  حال 

معلال  القرار  يكون 
اختارها 

اأ. �صــامل عي�صى نـجمة

الطلب  مقدم  ويستطيع  ومسـببا، 

المحكمة  لدى  الرفض  قرار  في  الطعن 

إنتهاء  تاريخ  من  يوما   )30( خالل  اإلدارية 

رفضه.  أو  الطلب  على  اإلجابة  مدة 

تصوير  كلفة  الطلب  مقدم  ويتحمل 

التقنية،  بالوسائل  المعلومات  نسخ  أو 

ويجري إطالعه على المعلومات إذا كانت 

التصوير  يتعذر معها  محفوظة بصورة 

المعلومات  كانت  ما  وإذا  النسخ.  أو 

لمرور  متوفرة  غير  أو  متلفة  المطلوبة 

الزمن، يتعين بيان ذلك لمقدم الطلب.

تحمل  معلومات  طلب  يجوز  ال  أنه  علما 

أو  العنصري  أو  الديني  التمييز  طابع 

العرقي أو اللوني. ومن المعلومات التي 

باألسرار  المتعلقة  عنها  الكشف  يمنع 

المصنفة  والوثائق  المحمية  والوثائق 

الدولة  بأمن  الخاصة  واألسرار  »سرية« 

المهنية  واألسرار  الشخصية  والملفات 

والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة 

أو الضابطة العدلية.
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اإليمان بالوطن
مرة أخرى :  شعار » األردن أوالً « ....  اليوم 

وأمس وغداً، إنه ليس شعاراً فقط ...بل 

بأنني  الشعور  إنه  والمحبة،  الوحدة  هو 

وأنني    .... حر  بلد  ....  في  حرة  مواطنة 

جزء ال يتجزأ من هذا الوطن  .... 

 إن األردن أوالً :  هو النسيج الواحد الذي 

التدين  فقمة  اآلخر،  عن  أحدنا  يفصل  ال 

السماوية  األديان  كافة  في  تطالب 

....  كذلك  لآلخر  الواحد  ...محبة  بالمحبة 

هي قمة حب األردن .

الحقيقي  اإليمان  ثمرة  التدين  قمة  إن 

لألردن.  اإلنتماء  قمة  هي  كذلك    ....

الشائعات  على  التغلب  أن  نجد  لذلك 

«  ألن ال شئ  هو أهم شعار » األردن أوالً 

يضر بالمجتمع والناس سوى الشائعات 

ولألسف  تجد  التي  والكاذبة  المغرضة 

طريقًا إلى آذان المواطنين، فهناك من 

يسوقون الناس للضاللة  ....

للشائعات  خاضعين  الناس  كان  وإذا 

فال أمل بتقدم أو بناء أو رخاء بل إنهيار 

يجب  لذا  أردننا.  في  والمبادئ  األخالق 

الشائعات  لمنع  واحدة  هبة  نهب  ان 

في  أعضاء  نكون  أن  بدون  ونفيها 

الجهاز الحكومي وبدون أن نكون وزراء 

للقاعدة  كأفراد  بل  نواًبا..   أو  أعياًنا  أو 

صامدين  عاديين  الشعب  من  العريضة 

الشائعات  وجه  في 

مستميتين  راغبين 

أينما  عليها  للقضاء 

لها  وجدت  أو  ظهرت 

نسمح  وال  طريًقا، 

باالنسياق  لآلخرين 
فريا خمي�ص جربان

وراءها بل نمنع ترديدها قدر المستطاع 

حتى يبقى » األردن أوالً «، يبقى األردن لنا 

جميعًا ، ال تستباح أرضه أو عرضه .

أي مواطن يعيش على  واجب  هذا هو 

أن نصلي  وعلينا جميعًا   ... األردن،  تراب 

هذا  يمنح  أن  السالم  رب  من  ونطلب  

ما  ننسى  ال  أن  ويجب  السالم،  البلد 

في  وحروب  مآسي  من  ولمسناه  رأيناه 

اآلونة األخيرة جعلتنا نستيقظ من حلم 

لذا نجدنا    .... ... لوحدة عربية.   جميل،  

  ... داره  منا  لكل  أن  جديًا  نفكر  اليوم 

ولكل منا وطنه أوالً، ...  ونحن وطننا ...  

هو األردن الباقي الصامد  بصمود أبنائه.  

لذا يجب أن نقول جميعًا   » األردن أوالً «  

ونؤمن بهذا البلد بلدنا، فهو وإن كان 

شامخ  أبي  كبير  فإنه  بمساحته  صغيًرا 

بأبنائه وكما قال هنري دافيد تورو :   

» إن أصغر بذرة من اإليمان  ... أفضل من 

أكبر ثمرة من السعا دة«،  وهذا هو فعاًل 

اإليمان بالوطن . 
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أعضاء اللجنة الثقافية

تلقينا  ليس  المعلمون  أيها  التعليم، 
تحفيزا  أو  تقنيات  على  تدريبا  أو  لمعلومات 
لمهارات فحسب ولكنه أيًضا تربية وتثقيف 
حمل  اليهم  أوكل  من  خير  وأنتم  وإلهام، 
الجديرين  فكونوا  المقدسة  الرسالة  هذه 

بحملها واألمناء على أدائها.
كسب  في  اجتهدوا  أن  لكم  أخيرة  كلمة 
ودراسة  على  باإلطالع  المعارف  من  المزيد 
تخصصكم  مجاالت  في  جديد  هو  ما  كل 

ما  وتبادل  المختلفة  المعرفة  مصادر  من 
اكتسبتم من معارف مع زمالئكم وتطبيق 

الممكن منها لتعليم طلبتكم.
المعرفة  عالم  ما هو جديد في  واكبوا كل 
حاضركم  أبناء  لتبقوا  واإلبتكار  واإلبداع 
عالم  إلى  للولوج  ومؤهلين  ماضيكم  ال 
هم  طلبتكم  أن  وتذكروا  المستقبل، 

ثماركم، ومن ثماركم تعرفون.
ولتزدد  الخّير  عطاءكم  السماء  فلتبارك 
أنواركم سطوًعا في فضاءات وطننا الحبيب.

تتمة كلمة العدد

تتمة من دستور اإليمان األرثوذكسي

خارجًا  كالمًا  وينطق  يلد  البشري  العقل  أن 
يعــتبــر  ال  والعـقــل  يتجــزآن،  ال  وكـالهــما  منه 
أقدم من الكلمة التي نطقها ألن الكالم هو 
الكالم  في  كائن  والعقل  العقل  في  دائما 
والكلمة  منه،   يخرج  الذي  الكالم  أصل  وهو 
تجسيد  وفهمًا وهي  عقاًل  مملؤة  كلمة  هي 
له، ووالدة  العقل ومالزمة  المنبثق من  للفكر 
الكالم من العقل والخروج منه ال ينفصل عنه. 
وكما أن العقل يمتلك مع األفكار شركـة ذات 
وسيط  بدون  واحًدا  ووجوًدا  واحـدة  طبيعة 
تجعله  ال   – اإلبن   – الكلمة  هكذا  بينهما،  
ولده  الذي  لآلب  مالزًما  بل  زمنًيا  تابًعا  الوالدة 
وال أقل مجًدا منه ويكون وجوده أزلًيا مع اآلب.  
مثال ذلك الشمس والشعاع الذي يخرج منها،  
النور  تمتلك في طبيعتها شعاع  فالشمس 

موجود  جوهرها  في  عنها،   ينفصل  ال  الذي 
ينفصل  أن  دون  النور  يخرج  ومنه  الشعاع 
ان  العبث  ز عنه، ومن  يتميَّ أنه  إالَّ  الجوهر  عن 
.  هذا  الشعاع  أقدم من  أن الشمس  نتصور 
المعاني  التعبير عن  المثال يعطينا إمكانية 
الفائقة دون أن تفسد هذه التعبيرات معنى 
يأتي من  اإللهي  المولود  اإللهي،  ألن  الميالد 
صميم الجوهر وال يوجد إنقسام أو تغير وهو 
يس  كائن مع الذي ولده كما شهد بذلك القدِّ
الكلمة والكلمة  البدء كان  يوحنا بقوله »في 
)يو1:1(،  »كل  الكلمة اهلل«  كان عند اهلل وكان 
يكن  لم  وبغيره  كان،   )بالكلمة(  به  شيء 

شيُء مما كان« )يو3:1( .  
 

) 1 ( مجموع الشرع الكنسي – حنانيا الياس 
كساب
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ
 من ١٩/ ٧ وحتى ٢٠١٨/٨/٣١

 مبلغ ٢٣٫٠٨٠ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

ر عن رأي كاتبها. المواضيع والمقاالت المنشورة على صفحات رسالة المحبة تعبِّ
أعداد رسالة المحبة موجودة على الموقع اإللكتروني للجمعية.

www.oes.org.jo

http://web.facebook.com/Group/330184267103467

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 عواد بوفاة المرحوم عواد عواد والد الدكتورة نرمين عواد الزميلة السابقة – مكتب الجمعية.

•  الزميل زيد الشاعر من مكتب الجمعية  بوفاة عمته المرحومة ماري جوده الشاعر.

•  الزميلة إلهام عيسى بعير من المدرسة الوطنية األرثوذكسية – األشرفية بوفاة شقيقها المرحوم سليم 

المرحوم  والدها  بوفاة  األشرفية   – األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  الفي   محمود  رامية  الزميلة    •

محمود الفي. 

لهم الرحمة جميًعا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارًكا. 
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من دستور اإليمان األرثوذكسي
اختارها : الياس شفيق نينـو

»يسوع المسيح ابن اهلل الوحيد المولود من اآلب قبل كل الدهور« 
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

دستور  في  وُأدرجت  المادة  هذه  وضعت 
اإليمان األرثوذكسي بعد أن ُأقرت في المجمع 
مدينة  في  انعقد  الذي  األول  المسكوني 
أتوا  أسقفًا   318 وحضره  325م   عام  نيقيه 
وآسيا  وإفريقيه  أوروبا  الكنائس في  من كل 
عذابات  احتملوا  الذين  من  ومعظمهم 
وظهرت  أجسادهم  وتشوهت  الشهداء 
ازدانوا  ولكنهم  اإلضطهادات  عالمات  عليها 
صانعو  آباء  ومنهم  الرسولية،  بالمواهب 
أساقفة  رئيس  نيقوالوس  يس  كالقدِّ عجائب 
العجائبي  إسبيريدون  يس  والقدِّ ميراليكية 
)وكان شماًسا(  الكبير  أثناسيوس  يس  والقدِّ
وفكنذيوس  أورشليم  أسقف  ومكاريوس 
وغيرهم  روما)1(  بابا  سلفستروس  مندوب 
الهوت  أنكر  الذي  آريوس  هرطقه  في  للنظر 
وغير  العدم  من  مخلوق  أنه  وأدعى  المسيح 
وهو  أزلًيا  يكن  ولم  الجوهر  في  لآلب  مساو 
دون الرتبة اإللهية وأنه كان زمن لم يكن فيه 

اإلبن موجوًدا.

وإيمانها  الكنيسة  موقف  المجمع  هذا  د  حدَّ
ومساواته  وأزليته  المتجسد  اإلبن  بألوهية 
لآلب في الجوهر ورذل هرطقة آريوس وأتباعه 
بدء  حتى  اإليمان  دستور  ووضع  عليه  وحكم 

عبارة 
والذي   » اآلب  من  المنبثق  القدس  وبالروح   «
استكمل في المجمع المسكوني الثاني الذي 

انعقد عام 381م . 
إن هرطقة آريوس تفسر والدة المسيح حسب 
هي  البشرية  األجساد  أن  إذ  الجسد  قوانين 
من  أقدم  بانها  ز  وتتميَّ تلده  ما  على  سابقة 
بداية  بال  أزلي  كائن  فهو  اهلل  أما  مولودها.  
وال نهاية وأن غير الجسدي ال يتبع في والدتـه 
له  منه  المولود  يكـون  لذلك  الجسد،  قوانين 
بال  أزلي  أصل  من  ولده  الذي  طبيعة  نفس 
صفة  أي  فيه  وليس  الدهور  كل  وفوق  بداية 
من صفات الكائنات الخاضعة للزمن والتغير،  
والوالدة اإللهية تفوق كل عقل ولسان.  وكما 

تتمة من دستور اإليمان ص14


