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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

الظهور اإللهي في حياتنا

بعيد  ا،  شعبّيً اإللهي،  الظهور  عيد  ُيدعى 
المعنى،  في  مواٍز،  س«  »غطَّ وفعل  الغطاس. 
د«، في اللغة اليونانّية. من هنا، يكون  لفعل »عمَّ
»تغطيس  الحرفي،  »المعمودّية«  لفظة  معنى 
الشيء كامًلا«. غير أنَّ االسم الرسمي هو الظهور 
انكشفت  القّدوس  الثالوث  أقانيم  ألنَّ  اإللهي، 
للبشر، بوضوح، للمّرة األولى، في أثناء معمودّية 
هو  »هذا  قائًلا:  اآلب،  صوت  فُسمع  المسيح. 
الذي به ُسررت«، واالبن كان حاضًرا  الحبيب،  ابني 
يعتمد، والروح القدس ظهر على شكل حمامة، 
نزلت عليه. يقول إنجيل مّتى أّن »السماء انشّقت” 
األولى،  المّرة  إّنها  يسوع.  معمودّية  بعد  للحال 
التي يرد فيها هذا التعبير. فقد ُأغلقت السماء 
في وجه اإلنسان، بعد سقوط آدم وحواء منه، وها 
هي تنفتح، ثانية، بمجيء المسيح، الذي سيعيد 
لإلنسان المجد اإللهي، الذي خسره، عندما رفض 

العيش في كنف اهلل ورعايته.
»كما  باالماس:  غريغوريوس  القّديس  يقول 
يصير  أن  ة  إمكانيَّ والديه  من  يأخذ  الطفل  أنَّ 
السن  بلوغه  عند  الوالديَّة،  األمالك  ويرث  رجًلا، 
ه يخسرها إذا مات في أثناء ذلك،  المناسب، لكنَّ
فإنَّ المسيحي يحصل، بالمعمودّية، على القدرة 
إْن  األبديَّة،  للخيرات  ووارًثا  هلل،  ابًنا  يصير  لكي 
نخسر  تجعلنا  الخطيئة  الخطيئة.  يمت في  لم 

الِنَعم التي حصلنا عليها بالمعمودّية«.
سّر  بعظمة  للتأّمل  مدعاة  التعليم  هذا 
يدعونا  للمسيحّيين.  وأهميته  المعمودّية، 
ومسلكنا،  أنفسنا  مراجعة  إلى  العيد،  هذا 
بخصوص أمرين: األّول هو المحافظة على ِنَعم 
إّنه  نخسرها.  لئال  فينا،  وتنميتها  المعمودّية، 
مناسبة للعودة إلى معنى المعمودّية، وشحذ 

الهّمة، لحفظها فينا، وعيشها بملئها.
سّر  إلتمام  ممارستنا  تقويم  فهو  الثاني،  أّما 
اختيار  عن  الكّف  التقويم  هذا  وأّول  المعمودّية. 
العّراب أو العّرابة، بسبب صلة القرابة، أو الصداقة، 
نختار  أن  يجب  الوجه”.  “تبييض  في  الرغبة  أو 
الشخص التقي المؤمن، الذي سيأخذ مسؤولّيته 
ا  أّمً )أو  ا  روحّيً أًبا  ويكون  الجد،  محمل  على  هذه 
إخراجه  يعني  السّر،  إتمام  تقويم  ا.  حّقً روحّية( 
الفولكلور السائد في طريقة تعاطينا معه،  من 
واعتباره عماًل في غاية الجدّية واألهمّية. فنتهيأ له 
بالصالة والصوم، ونتّممه بروح التقوى والخشوع، 
وال نعتبره مناسبة اجتماعّية. إّنه حدث مهم جًدا، 
لإلنسان  يمكن  ما  أهّم  ابنتنا  أو  ابننا  فيه  يأخذ 
المسيح  يلبس  أن  نعمة  وهو  أال  عليه،  الحصول 

ويصير ابنًا أو ابنة هلل.
تبقى قضية مباركة بيوتنا وتكريسها هلل، بعد 
عند  أصيل  شريف  تقليد  إّنها  العيد.  قداس 
المسيحّيين. فالماء المقّدس سبيٌل الستجالب 
نخسرها.  أن  يجب  وال  للبيت،  اإللهّية  البركة 
لعوائق  اليوم،  األصيل،  التقليد  هذا  يتعّرض 
توّسعها،  بسبب  المدن،  في  خاّصة  كثيرة، 
مّما  الزوجين.  وعمل  فيها،  المعيشة  وظروف 
السعي  معًا،  والكهنة  المؤمنين  على  يحّتم 
تؤّمن  التي  الفضلى،  الطريقة  إليجاد  الجّدي 
االتصال  إلى  المؤمنون  يبادر  كأن  تحقيقه. 
المناسب  الوقت  تحديد  أجل  من  بالكاهن، 
لكليهما، إلتمام تبريك البيت، وأن يحّث الكاهن 
بمالحقتهم  األمر،  هذا  إتمام  على  المؤمنين، 

والتواصل الدؤوب معهم.
ال نجعلّن هذه األعياد تمّر دون االستفادة منها 

روحّيًا. إّنها ألجلنا ُوضعت.

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

عام جديد مع هيئة إدارية جديدة وتطلعات 
إلنجازات مميزة

ظروفه  وتقلبات  بتحدياته   2019 عام  مضى 
بعضها  أنجز  ومخططات  وبمشاريع 
واإلنجاز،  الدراسة  قيد  اآلخر  البعض  وبقي 
وباإلنتخابات األخيرة للهيئة اإلدارية لجمعيتنا 
الجهات  من  أقرت  التي  التعديالت  بموجب 
للجمعية  األساسي  النظام  على  المختصة 
تم إثراء الهيئة اإلدارية بعناصر شابة طموحة 
ذات خبرات وتخصصات يتوقع أن تسهم في 
لجمعيتنا على جميع  إنجازات جديدة  تحقيق 
األصعدة التعليمية واإلدارية والثقافية والفنية 
اإلجتماعية.  والخدمات  والرياضية  والدينية 
المختلفة  لجانها  اإلدارية  الهيئة  شكلت 
من  الخبرات  وأصحاب  بالمؤهلين  وعززتها 
أعضاء الهيئة اإلدارية ومن األعضاء العاملين 
خدمة  في  المخلصة  رغباتهم  أبدوا  الذين 

الجمعية كل في حقل إختصاصه.
واألمالك  البناء  ولجنة  اإلدارية  الهيئة  تتابع 
إستكمال اإلجراءات المتعلقة بإقرار المخططات 
التنظيمية لمشروع أم الكندم من قبل أمانة 
لتوفير  الجهود  متابعة  وكذلك  العاصمة، 
المخصصات المالية من قبل الجمعية والجهات 
األرثوذكسية  األمبراطورية  كالجمعية  المانحة 
الوطنية  المدرسة  إلنشاء  الفلسطينية، 
التي  األرض  على  الحمام  مرج  األرثوذكسية/ 
والتي  الجمعية  قبل  من  حديٌثا  شراؤها  تم 
وكذلك  دونمات.  العشرة  مساحتها  تقارب 
تسعى الجمعية إلى جمع التبرعات إلستكمال 
المسرح الجديد في المبنى الثقافي الرياضي. 

بلجانها  الجمعية  وتتطلع 
إلى  المختلفة  المتخصصة 
في  جهودها  إستكمال 
األكاديمية  المسيرة  تعزيز 
التعليمية  لمؤسساتها 
الذي    IB برنامج  وخاصة 

الوطنية  المدرسة  في  حديًثا  إعتماده  تم 
رعاية ودعم  وإلى  الشميساني  األرثوذكسية/ 
الشبيبة  ولجان  الديني  التعليم  أنشطة 
األرثوذكسية وحمالت المعونة الخيرية وتقديم 
من  والخصومات  المعوزة  للعائالت  التبرعات 
بموجب  لها  للمستحقين  المدرسية  األقساط 
عنها.  الصادرة  والتعليمات  الجمعية  أنظمة 
المناسبات  جميع  وفي  الجمعية  تسعى  كما 
إلى  تهدف  التي  الخّيرة  الجهود  دعم  إلى 
بعامة  فلسطين  في  أمالكنا  على  الحفاظ 
وفي القدس بخاصة ودعم أخوتنا في األراضي 
والحفاظ  اإلحتالل  وجه  في  للصمود  المحتلة 
من  أمالكهم  وعلى  الوطنية  هويتهم  على 

التهويد.
اإلدارية  الهيئة  من  نتقدم  المناسبة  وبهذه 
والمؤازرين  العاملين  األعضاء  جميع  ومن 
التعليمية  مؤسساتها  في  العاملين  وجميع 
بالعام  الصادقة  بالتهنئة  المختلفة  ولجانها 
الجديد متمنين للجميع التوفيق في تحقيق 
لهم  وشاكرين  وطموحاتهم  أمانيهم 
لخدمة  جهودها  في   للجمعية  دعمهم 

مجتمعنا األردني  وتحقيق أهدافها النبيلة.

اأ.د يو�سف م�سنات
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رئيس الهيئة اإلدارية د. إحسان حمارنه يفتتح 
بازار الجمعية السنوي 

بصالة من قدس األب إلكيسيوس قاقيش افتتح 
األربعاء  اإلدارية  الهيئة  رئيس  حمارنه  إحسان  د. 
القاعة  الرياضي -  الثقافي  المبنى  2019/12/11 في 
عدد  بحضور  للجمعية  السنوي  البازار  الرئيسية 
الهيئة  من  وأعضاء  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من 
المدرسة  ومديرة  ومؤازرين  عاملين  من  العامة 
السيدة مي قسوس وأعضاء من أسرة المدرسة 
والجمعية. شكر الرئيس مقررة اللجنة االجتماعية 
جهودها  على  غاوي  سيتا  السيدة  والنسائية 

لهن  وتمنى  البازار  انجاح  في  السيدات  وجهود 
وألسرهن أعياًدا مجيدة وأعواًما سعيدة.
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هيئة إدارية جديدة لجمعية الثقافة 
والتعليم األرثوذكسية للدورة 2019 - 2020

د. إحسان حمارنه
الرئيس

 نهى أبو منه شنوده
نائب الرئيس

 م. إميل الغوري
أمين الّسر

 جورج مشحور
أمين الّصندوق الفخري

 ابراهيم نينو  د. ماهر زبانة  م. نرمين سنداحه المنى

 أمل حّداد قاقيش 

غسان حبش

 أ. سالم نجمة 

دينا رعد

ميرنا الكور فانوس

جورج خوري
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إيليا جاد وكيله يرعى حملة إنطالقة معونة 
الشتاء 2019

إنطالقة  حفل  وكيله  جاد  إيليا  السيد  رعى 
معونة الشتاء الخيرية يوم الثالثاء 2019/12/17 
الدكتور  اإلدارية  الهيئة  رئيس  بحضور 
لجنة  مقرر   / الرئيس  ونائب  حمارنه   إحسان 
معونة الشتاء السيدة نهى شنوده ومديرة 
الوطنية األرثوذكسية - الشميساني السيدة 
مي قسوس وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية 
والمدرسة،  الجمعية  أسرة  أفراد  من  وجمع 

فريقي  من  طلبة  بأداء  استمتعوا  حيث 
الكورال للصفين ) 1 - 3 ( و ) 4 - 5 (

وقد ألقت السيدة نهى شنوده نائب الرئيس 
شكرت  كلمة  الشتاء  معونة  لجنة  مقرر   -
لمعونة  دعمه  على  وكيله  إيليا  السيد  فيها 
الخير السنوية لهذا العام، وفي نهاية الحفل 
قام السيد إيليا يإغالق كرتونة معونة الشتاء 
وقدم له الرئيس ومقرر اللجنة هدية تذكارية. 
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احتفاالت مراكز مدارس األحد التابعة للجمعية 
بعيد الميالد المجيد 

أقام كل من مراكز مدارس األحد التابعة للجنة 
احتفاله  ة  الروحيَّ والشبيبة  األحد  مدارس 
المجيد بحضور  الميالد  بعيد  الخاص  السنوي 
واألهالي.تضمنت  الروحيين  اآلباء  وبركة 
االحتفاالت تراتيل بيزنطية ومسرحيات وفقرات 
القيم  الحضور  أذهان  في  ُتّرسخ  مختلفة 

إضافة  المجيد  العيد  لهذا  ة  الروحيَّ والمعاني 
تم  خاللها  من  التي  الترفيهية  األنشطة  الى 
توزيع هدايا عيد الميالد المقدمة من الجمعية 
على المخدومين والخدام متمنين لهم أعياًدا 

مجيدة ومباركة. 
تالًيا صور متفرقة إلحتفاالت المراكز.
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مركز  أبو نصري

مركز عنجرة
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رئيس الهيئة اإلدارية د. إحسان حمارنه
 يرعى حفل تراتيل الميالد

رعى الدكتور إحسان حمارنه حفل تراتيل عيد 
الميالد المجيد الخميس 2019/12/5 على مسرح 
الهيئة  اعضاء  من  عدد  بحضور  يغنم  فؤاد 
اإلدارية ومديرة المدرسة وعدد من أولياء أمور 

الطلبة، تضمن االحتفال تراتيل ميالدية لطلبة 
القسم 4-5 بإشراف قدس األب ألكساندروس 
تراتيل   8-6 الصفوف  قدم طلبة  كما  مخامرة 

بيزنطية بإشراف المعلم قصي فاخوري.
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قصة قصيرةقصة قصيرة

حوار بين طفل ووالده   
        » سبحان اهلل«               

العاشرمع  ميالده  عيد  يوم  الطفل  خرج 
المدرسية،  إحتياجاته  بعض  لشراء  والده 
الداكنة  بغيومها  ملبدة  السماء  وكانت 
دار  حيث  بغزارة،  تنهمر  المطر  وقطرات 

الحديث التالي بين الطفل ووالده:
أين  والدي،  يا  الشمس  أرى  ال  أنا  الطفل: 

إختفت؟
الغيوم  هذه  خلف  إختفت  لقد  الوالد: 

الداكنة.
الطفل: الغيوم بيضاء فلماذا هذه سوداء 

يا والدي؟
بغطاء  اتشحت  وقد  حزينة  الدنيا  الوالد: 
داكن، وكما ترى فقد بدأت تذرف دموعها 

على شكل قطرات من المطر.
الطفل: ما أكرم السماء يا والدي، فإنها رغم 
حزنها تروينا وتروي ورود حديقتنا بدموعها.
ذهل الوالد ألفكار ولده وبدأ يردد في نفسه 
كشفت  فقد  اهلل  يا  حكمتك  ماأعظم   «

سرك لألطفال وأخفيته عن الحكماء«.
أين  لي  قل  والدي؟  يا  تفكر  بماذا  الطفل: 

يذهب ماء المطر؟

في  يسيل  بعضه  الوالد: 
البحر  في  ليصب  األودية 
جوف  إلى  ينساب  وبعضه 

األرض عبر الشقوق.
الماء  نفقد  وهل  الطفل: 

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية - جمعية الثقافة والتعليم 

األرثوذكسية بالتهنئة والتبريك لكل من:

الدكتور هاني اللداوي وزوجته السيدة مارلين اللداوي بمناسبة إكليل 

نجلهم وسام على دينا الفانك بتاريخ 2019/12/20 

اأ.د يو�سف م�سنات

الذي يدخل عبر الشقوق إلى باطن األرض؟
اآلبار  عبر  نستخرجه  إننا  ولدي،  يا  ال  الوالد: 

لنرتوي منه في الصيف.
الطفل: وكيف تحصل الشقوق يا والدي؟

الوالد: تحصل زالزل من وقت آلخر فتتشقق 
األرض.

الطفل: هل تعني يا والدي أن بعض الزالزل 
مفيدة، إذ لوالها لما تسرب الماء إلى جوف 
الصيف؟.  في  سنعطش  اننا  أي  األرض، 
توقف الوالد مذهوال ألفكار ولده الصغير إذ 
األرض  لوال شقوق  أنه  يوما  بباله  يخطر  لم 
المياه  إستخراج  السكان  لمعظم  كان  لما 
من جوف األرض في مواسم الصيف الحارة 
حيث سيعانون من الظمأ، وأخذ يردد في 
أظهرت  ،لقد  اهلل  يا  سبحانك   « ثانية  ذاته 

حكمتك لألطفال وأخفيتها عن العلماء«. 
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كاتب وقصة
يحلم  وهو  عاًما   15 عمره  كان  أن  منذ 

لنشر  الكتابة  في  موهبته  بتكريس 

اإليجابية وتطوير الذات، وحب اآلخر وتقبله، 

عام  حوالي  قبل   األول  نتاجه  ليحصد 

 ”A worrier from Heaven“ ويصدر كتاب

وأول  الجنة.  من  محارب  قاقيش،  ردين  إنه 

مواقع  إلى  يصل  أردني  قصصي  كاتب 

النشر العالمية.

عام  عّمان  مواليد  قاقيش  نضال  ردين 

األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  خريج   1990

األلمانية  بالجامعة  بعدها  إلتحق   2008 عام 

محاسبة  بتخصص   2013 عام  منها  وتخرج 

مورغن  بمعهد   CPA يدرس  وحالًيا  دولية. 

الكتابة  إلى  باإلضافة  وهواياته  األمريكي، 

السباحة وتنس الطاولة وسماع الموسيقى.

كان  أن  منذ  عنده  الكتابة  هواية  بدأت 

كان  حيث  بالمدرسة  العاشر  الصف  في 

على  وينشرها  اليومية  مالحظاته  يدون 

ينشره  ما  أن  وجد  وعندما  الفيسبوك، 

منه،  والمقربين  اصدقائه  استحسان  ينال 

لينتج  المهارات  هذه  بصقل  التفكير  بدأ 

كتابه األول والذي كان يرغب في أن يكون 

السكريبت  كتابة  طريقة  وتعلم  فيلًما، 

وتبنت هذا  للسينما.  إنتاجه كفيلم  وأراد 

الكتاب شركة نشر أمريكية بعد 6 سنوات 

وقامت  الكتاب  نشر  من 

وعمل  الغالف  بتصميم 

عليه  التعديالت  بعض 

موقعي  على  ونشره 

)أمازون وبارتر ونوبل(.

إسم الكتاب » محارب من الجنة« وهو كتاب 

)يعني   kaine اسمه  شخص  عن  يتحدث 

الرمح( يعني  ردين  اسم  و)  رمح(  بالعربية 

كان عميل معروف في FBI بأمريكا. إشتهر 

نفوذ. قوًيا صاحب  الناس وكان  بمساعدة 

وبمجرد   ،Kaine ليموت  األحداث  تتطور 

موته تبدأ القصة:

تختاره المالئكة وتمنحه قوة من اهلل، لنشر 

العالم،  ولينقذ  واإلنسانية  والسالم  الحب 

منذ   kaine به  يحلم  كان  الذي  األمر  وهو 

الصغر لتحقيق أمنيته ويصبح المحارب من 

الموجودة  الشياطين  يقاتل  حيث  الجنة. 

بعضهم  مع  الناس  ليتحد   ، األرض  على 

.kaine وينشروا السالم والمحبة بمساعدة

للقصة  العام  الطابع  أن  من  الرغم  على 

أخرى  جوانب  على  تحتوي  لكنها  خيالي، 

كالدراما واألكشن، وإختار الخيال ألنه يسمح 

للكاتب والقارئ أيًضا في التوسع بالتفكير 

ورؤية األمور بنظرة بعيدة عن الواقع الذي 

نعيشه.

ردين قاقي�ش
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المعلوماتية من صفحات اإلنترنتالمعلوماتية من صفحات اإلنترنت

الفستق الحلبي
من  لذيًذا  نوًعا  فقط  ليس  الحلبي  الفستق 
وجمعاتك  سهراتك  في  يرافقك  المكسرات 
والمتنوعة  المتعددة  األغذية  أحد  انه  بل  العائلية 
المكسرات  أكثر  من  وواحد  الصحية،  فوائدها  في 

المغذية والمفيدة التي يمكن تناولها.
القيمة الغذائية للفستق الحلبي:

يعتبر الفستق الحلبي عالًيا في قيمته الغذائية 
ويحتوي كل 28 غم من الفستق الحلبي على:

3 غرام من األلياف، 6 غرام بروتينات، 12 غرام دهون 
)90%( منها دهون صحية 8% من الحصة الموصى 
الفسفور،  من   %14 البوتاسيوم،  من  يومًيا  بها 
الثيامين، 18% من  24% من فيتامين B6، 16% من 

النحاس،17%من المنغنيز.
الطبيعية  المصادر  أفضل  أحد  الفستق  ويعتبر 
أن  كما  الخصوص،  وجه  على   6 ب  لفيتامين 
الفستق الحلبي يعتبر مصدًرا غنًيا للبوتاسيوم 

وربما يتفوق على الموز في ذلك.
فوائد الفستق الحلبي:

أعاله  المذكورة  الغذائية  بالمواد  غناه  بسبب 
فإن  مختلفة،  بنسب  أخرى  هامة  غذائية  وعناصر 

للفستق الحلبي فوائد عديدة منها:
• غني بمضادات األكسدة:

وضرورية  هامة  مواد  األكسدة  مضادات  تعتبر 
الخاليا  أنها تخفف من تضرر وتشيخ  إذ  لصحتك، 
خاصة  األمراض،  ببعض  اإلصابة  فرص  من  وتقلل 
كمية  على  الحلبي  الفستق  ويحتوي  السرطان. 
كبيرة من مضادات األكسدة تفوق ما تحتوي عليه 

باقي أنواع المكسرات األخرى، عدا الجوز.
• منخفض السعرات وغني بالبروتينات:

أنها  إال  غذائًيا،  كنًزا  عموًما  المكسرات  تعتبر  بينما 
لألسف غنية بالسعرات الحرارية ،ولكن الفستق الحلبي 

تحديًدا يعتبر إستثناء.

خفض  في  المساعدة   •
الوزن:

الحلبي  الفستق  لغنى  نظرا 
فإن  والبروتينات،  باأللياف 
الشعور  من  يزيد  تناوله 
الشهية،  وفقدان  بالشبع 

ويرجح  الطعام.  من  أقل  كميات  تأكل  يجعلك  مما 
الوزن  الحلبي في خسارة  الفستق  دور  بأن  العلماء 
غالًبا  عليها  تحتوي  التي  الدهون  كون  إلى  يعود 
لإللتصاق  لميلها  نظرا  بالكامل،  إمتصاصها  يتم  ال 

بجدران الخاليا الموجودة في االمعاء.
• خفض مستوى السكر في الدم:

حادة  بزيادة  يتسبب  ال  أنه  في  الحلبي  الفستق  يتميز 
يقلل  وهو  تناوله.  عند  الدم  في  السكر  مستوى  في 

مستوى السكر في الدم بنسبة من )%30-20(.
• تعزيز إمتصاص الحديد:   

على  قدرته  الرائعة  الحلبي  الفستق  فوائد  من 
تعزيز إمتصاص الحديد في الجهاز الهضمي  من 
األغذية المختلفة . وهو هام بشكل خاص لمرضى 
عودة  تسريع  على  ويساعد  )األنيميا(.  الدم  فقر 

الحديد لمستوياته .
• خفض الكولسترول وضغط الدم:

التقليل من فرص  الحلبي على  الفستق  يساعد 
بمضادات  غناه  مع  خاصة  القلب  بأمراض  اإلصابة 
األكسدة، وللفستق الحلبي دور فعال في خفض 

. )LDL( الكولسترول السيء
•  فوائد أخرى:

أمراضها  ومكافحة  العيون  صحة  تحسين  أ. 
المختلفة.

ب. تعزيز صحة البشرة ونضارتها.
ج. مصدر عظيم لفيتامين ب6 حيث يساعد على 

حماية الدماغ والجهاز العصبي.

اأعدها  جابي عو�ش
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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 نقل وآل قسيسية بوفاة العضو العامل  طيب الذكر المرحوم سمير قسطندي فرح 
نقل ويتقدمون من زوجته الفاضلة السيدة  هيلدا قسيسية ومن أبنائه عصام وسامر 
العزاء  مشاعر  بأصدق  الشميساني    - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  خريجي  وعامر 

والمواساة سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه مع القديسين واألبرار.
الدكتور عميش يوسف  المتقاعد  اللواء  العامل  العضو  بوفاة  آل شحاده  و  آل عميش    •
و م. عمر  رانيه  أبنائه  غانم شحاده ومن  لميس  الفاضلة  زوجته  ويتقدمون من  عميش 
و م. لؤي خريجي المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بأصدق مشاعر العزاء 

والمواساة سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه مع القديسين واألبرار.
•  آل مسنات وآل عيسوه  بوفاة المرحومة  جميلة المسنات أرملة المرحوم خلف سعد عيسوه 

ويتقدمون من األستاذ الدكتور يوسف مسنات بأحر التعازي بوفاة شقيقته أم أشرف.
•  آل قمحاوي بوفاة المرحوم سامر عادل قمحاوي والد الطالبات ماسه ونايا وسما، ويتقدمون 
من زوجته الفاضلة ومن بناته طالبات الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بأحر التعازي 

سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويسكنه جناته.
•  آل قطان و آل عكرا بوفاة المرحومة عايده عكرا أرملة المرحوم عبد األحد قطان ويتقدمون 
من أبنائها نبيل ونديم بأحر التعازي سائلين المولى أن يتغمدها برحمته ويسكنها مع 
القديسين واألبرار وقد تقبل آل الفقيدة التعازي في القاعة الرئيسية - المبنى الثقافي 

الرياضي .
•  آل شنوده وآل أبو منه بوفاة المرحوم فوزي عبد المسيح شنوده العضو العامل ورئيس 
النادي األرثوذكسي ويتقدمون من زوجته السيده نهى أبو منه نائب رئيس الهيئة اإلدارية 
- جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية ومن كريماته لينا زوجة رجا حنوش، والزميلة الرا 
والزميلة رشا  زبانه،  رائد  زوجة  ماريا  والزميلة  ليث حداد،  زوجة  زوجة فؤاد ساحلية، وريم 
أن  المولى  التعازي سائلين  بأحر  زوجة طارق سالمه ومن شقيقه جبرا وشقيقته عايده 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه مع القديسين واألبرار. 
الرب أعطى والرب أخذ فليكن إسم الرب مبارًكا
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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 كانون األول ٢٠١٩

 مبلغ ١٤١٦٤،٥٥ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

( Qô≤ŸG ÖFÉf ) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G ( Qô≤ŸG ) Qƒë°ûe êQƒL ó«°ùdG

 ô°UÉf  ,øjhGô°üf  ’hQ  ,ô°üf  ÉjOÉa  .CG  ,¿GÈL  ¢ù«ªN  GÒa  ,¢VƒY  »HÉL.Ω  :IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdG  ájƒ°†Yh

.áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Yh ,¢ûÑM ¿É°ùZ ,¢ûª©dG OÉjR ,…QƒN

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

من أقوال الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»أنا هو القيامة والحياة.  من آمن بي ولو مات فسيحيا« )يو25:11(
تفسيرها

له  المسيح  د  السيِّ يستعلن  اآلية  بهذه 
المجد انه هو نفسه القيامة وهو مصدرها 
القائمة فيه وإلى  اإللهية  بحسب طبيعته 
ومعطيها  الحياة  نفسه  هو  وانه  االبد 
للذين يؤمنون به ويسمعون كالمه »الحق 
كالمي  يسمع  من  إن   : لكم  أقول  الحق 
وال  أبدية  حياة  فله  أرسلني  بالذي  ويؤمن 
الموت  انتقل من  قد  بل  دينونة  إلى  يأتي 
إلى الحياة« )يو24:5( وهو ال ينفي الدينونة 
في اليوم األخير وال القيامة في اليوم األخير 
وال استعالن الحياة االبدية في اليوم األخير،  
بل ان القيامة والدينونة والحياة األبدية تبدأ 
من اآلن وذلك في المسيح يسوع باالتحاد 
)االفخارستيا(  اإللهي  الشكر  سر  في  معه 
لكل من آمن به وأحبه وعاش في حضرته 

وال  تبكوا  ال  للمحزونين  يقول  به  وكأني 
تحزنوا ألن فقيدكم أحبني وسمع كلمتي 
في  معي  اآلن  وهو  بي  واّتحد  بها  وعمـل 
إلى  الموت  من  انتقل  قد  وانه  السماء 
الحياة األبدية حيث ال وجع وال حزن وال تنهد 

بل حياة ال تفنى في النور األبدي .
إن محور قيامتنا وحياتنا األبدية هي اإليمان 
د المسيح له المجد »من آمن بي ولو  بالسيِّ
فلن  بي  وآمن  ا  حيَّ مات فسيحيا ومن كان 
يموت إلى األبد« وهذه هي الحياة األبدية أن 
ويسوع  الحقيقي وحدك  اإلله  أنت  يعرفوك 
المسيح الذي أرسلته« )يو3:17( وبذلك أصبح 
الموت الجسدي ال يزيد على كونه راحة جسد 
له  المسيح  د  السيِّ وصفة  ما  حسب  ونوم 

المجد واإلكرام والسجود )يو12:11( 


