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خريج المدرسة األستاذ عيسى حنا بدور يرعى 
انطالقة حملة معونة الشتاء 2020

عن روح والدته المرحومة سهام عزيز شحاده
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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

الفصح الشتوي

ُيدعى عيد ميالد المسيح »فصحًا« في طبعات 
المسيح  قيامة  غرار  على  القديمة،  التيبيكون 
العالقة  على  التسمية  هذه  تشّدد  المجيدة. 
الخطيئة  من  ونجاتنا  خالصنا  بسّر  المتينة 
المقّدسة  الكنيسة  تخّبر  الذي  السّر  والموت، 
حيث  العقائدية،  تعاليمها  عن  بواسطته 
)موت  الفصح  عيد  الميالد  ليتورجّيا  ُتحاكي 
من  يومًا  أربعون  فهناك  وقيامته(.  المسيح 
الرّب  فوالدة  العيد.  يسبق  واستعداد  الصوم 
ومعمودّيته ترتبطان بموته وقيامته. فقد ُولد 
لكي يموت ويقوم. واعتمد لكي يقوم. وهذا 

نراه في تشابه التراتيل وااللحان مثًلا:
اليوم علِّق على خشبة، الذي عّلق األرض على 

المياه.
الخليقة  الضابط  البتول  من  يولد  اليوم 

بأسرها في قبضته
إكليل من شوك ُوضع على هامة ملك المالئكة
الذي بجوهره غير ملموس، ُيدرج في األقمطة 

كطفل
برفيراً كاذبًا تسربل، الذي وّشح السماء بالغيوم

البدء،  منذ  قديمًا  السموات  ثّبت  الذي  اإلله 
يّتكيء في مذود

َقِبل لطمًة، الذي أعتق آدم في األردن
الذي أمطر للشعب مّنًا في القفر، يغتذي من 

الثديين لبنًا
ر بالمسامير ختن البيعة ُسمِّ

ختن البيعة يستدعى المجوس
وابن العذراء ُطعن بحربة

وابن العذراء يتقّبل منهم الهدايا
نسجد آلالمك أّيها المسيح 

نسجد لميالدك أّيها المسيح
فأرنا قيامتك المجيدة

فأرنا ظهورك اإللهّي
هو  مغارة،  في  المضطجع  الطفل  يسوع 
المضطجع في القبر. لقد ُدفن في المعمودّية 
كما نزل إلى الموت بواسطة الصليب. إّياه الذي 
له  كّلها  الخليقة  ستسجد  المجوس  له  سجد 
أعّده  صليبه  فصح  الموت.  على  انتصاره  في 
فصح مجيئه. ابتدأ فصح قيامته بفصح تجّسده. 
تمجيده.  بفصح  فأنبأ  معمودّيته  فصح  سبق 
الكنيسة  في  الميالد-الظهور،  موسم  يبدأ 
األرثوذكسية قبل عيد الميالد المجيد بأربعين 
يومًا، ويقع عشّية عيد »الرسول الكّلي المديح 
القّديس فيلّبس«. لهذا يسّمي البعض صوم 
الميالد »صوم فيلّبس«. صوًما ُمبارًكا وكل عام 

وأنتم بألف خير 

ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ
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نهى �سنوده
ع�سو الهيئة الإدارية

كلمة العددكلمة العدد

المجد هلل في العلى وعلى األرض السالم وفي 
الناس المسرة

والتعليم  الثقافة  جمعية  دأبت 
سنوي  نشاط  إقامة  على  األرثوذكسية 
بعنوان »معونة الشتاء« وهذا عمل خيري 
يستفيد منه الكثير من العائالت محدودة 
الدخل في فترة عيد الميالد المجيد ورأس 

السنة الميالدية الجديدة.
القصد من هذا النشاط هو تعاون فئات 
من  األرثوذكسي  مجتمعنا  من  كثيرة 
األرثوذكسية  المدارس  وطالب  معلمي 
والمؤسسات  والمصانع  والشركات 
واألفراد في تقديم ما تجود به نفوسهم 
لعمل الخير وجمع المواد العينية والمال 
تملتئ  التي  الصناديق  نفقات  لتغطية 
وكذلك  المختلفة  الغذائية  بالمواد 
البطانيات والمدافئ كي تستفيد منها 
األعياد  بمناسبة  المستورة  العائالت 
إلى  والدفء  الفرحة  وتدخل  المجيدة 

قلوبهم.
شخص  المعونة  يرعى  أن  العادة  جرت 
التي  العائالت  ودعم  الخير  لعمل  محب 
محدد  بمبلغ  بالتبرع  المساعدة  تحتاج 
من  النشاط  هذا  حساب  بقية  ويسدد 
المتبرعين الكرام من مبالغ نقدية ومواد 
عينية جزاهم اهلل خيًرا ووفق الجميع على 

التعاون في إنجاح هذه الحملة.

للعام  النشاط  هذا 
من  وبالرغم   2020
المادية  األوضاع  سوء 
بسبب  واالقتصادية 
التي  كورونا  جائحة 
األردن  مها  يعاني 

عام  أجمع بشكل  والعالم  بشكل خاص 
إال أن الخيرين كثر ومنهم راعي نشاطنا 
وهو السيد عيسى حنا بدور أحد خريجي 
األرثوذكسية وهو يقدمها عن  مدرستنا 
روح والدته المرحومة سهام عزيز شحاده/ 

أم عيسى.
بالجميل  والعرفان  األخالق  قمة  إنها 
للوالدة التي كانت تحب عمل الخير ووفاء 

من االبن الوفي لروح أمه الغالية.
في  المولود  اإللهي  الطفل  من  نطلب 
بيت لحم أن يبارك الذين يعطون ويبذلون 
اإلنسانية  في  بأخوتهم  ويشعرون 
األوبئة  ويبعد  واألمان  السالم  ويعطينا 
وأن  اليوم  عالمنا  تجتاح  التي  واألمراض 
تعم المحبة والتكافل بين جميع أطياف 

المجتمع.
» المعطي المسرور يحبه اهلل« 

وسالمة  خير  بألف  والجميع  عام  وكل 
وسعادة.
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خريج المدرسة األستاذ عيسى حنا بدور يرعى 
إنطالقة معونة الشتاء السنوية / 2020 

عن روح والدته سهام عزيز شحاده
بدور  حنا  عيسى  األستاذ  المحامي  رعى 
  - األرثوذكسية   الوطنية  المدرسة  خريج 
الشتاء  معونة  انطالقة  حفل  الشميساني 
سهام  المرحومة  والدته  روح  عن  السنوية 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  بحضور  شحادة 
نهى  والسيدة  حمارنه   إحسان  الدكتور 
معونة  لجنة  مقرر  الرئيس  نائب  شنوده 
الشتاء السنوية وبمشاركة عدد من أعضاء 
الهيئة اإلدارية ومديرة المدرسة السيدة مي 
قسوس وبحضور أسرة الجمعية والمدرسة 
تاله  الملكي  بالسالم  الحفل  بدئ  بدور،  وآل 

قصة قصيرة من وحي العطاء ودعاء لقدس 
األرشمندريت قسطنطين قرمش ثم كلمة 
معبرة من مقرر اللجنة السيدة نهى شنوده 
شكرت فيها راعي الحفل على دعمه لمسيرة 
الخيروتبرعه للعائالت المحتاجة ونوهت إلى 
في  جاءت  العام  لهذا  الشتاء  معونة  أن 
وقت صعب بسبب جائحة الكورونا والوضع 
قام  الحفل  نهاية  وفي  السىء.  اإلقتصادي 
معونة  كرتونة  بإغالق  بدور  عيسى  األستاذ 
ومقرر  الرئيس  له  قدم  وبعدها  الشتاء، 

اللجنة هدية تذكارية تقديًرا لعطائه. 
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راية المحبة والعطاء من جيل إلى جيل
 )رعاية انطالقة معونة الشتاء2020(

بلدنا  على  تمر  التي  األعوام  أصعب  من 
فيها  تسبب  جائحة  وعائالتنا  ومجتمعنا 
وطبيعة  البشر  حياة  أسلوب  غّير  خفي  عدو 
تواصلهم ومعيشتهم وعالقاتهم االجتماعية 
بأن كل  المسيح عّلمنا  أن مخلصنا يسوع  إال 
شيء يزول إال كالمه فهو من قال بأن أعظم 
لبعضنا  ومحبتنا  هلل  محبتنا  هي  الوصايا 

البعض.
تنطلق معونة الشتاء لسنة 2020 وكلنا أمل 
فيه  تعود  مبارك  جديد  وعام  أفضل  بغد 
ويمرحون  يلعبون  وهم  األطفال  ابتسامة 
لصفوفهم  والمعلمين  الطالب  وعودة 
اهلل  لبيوت  والمصلين  ألشغالهم  والعاملين 
واألجداد  باألعياد  وتحتفل  لتجتمع  والعائالت 
أو  مرض  من  خوف  دون  أحفادهم  يحضنون 
ضيق حيث يسر كل من عمل بالخدمة العامة 
االرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  في 
أوالدهم  يروا  أن  منهم  األجداد  خصوصا 
وهذا  العطاء،  مسيرة  يكملون  وأحفادهم 
العام يتابع أحد خريجي الوطنية االرثوذكسية 
األستاذ  عيسى بّدور مسيرة العطاء وهو ما 
يسعد الجمعية نظًرا ألهمية دور الشباب في 
تنمية المجتمع والتعاضد األسري واستكمال 
أحد  من  جاءت  المبادرة  وألن  الوطن،  بناء 
خريجي المدرسة الوطنية االرثوذكسية. وعند 
اجاب  المبادرة  بهذه  قيامه  سبب  عن  سؤاله 

»أمي«.
كانت والدته سهام عزيز شحاده تسعى دائما 
لعمل الخير فهي حملت راية المحبة في تربية 

ولديها وكل ما قامت به من 
المجتمعية  للمبادرات  دعم 
وفلسطين  االردن   في 
الطفل  شؤون  خصوصا 
والمرأة ومساندة االسر االقل 
كانت  بالفنون،  وحتى  م. جابي فريد عو�ضحظا 

الكالسيكية  للموسيقى  تأديتها  عند  ترى 
كعازفة او معلمة متميزة للبيانوعظمة الخلق 
والخالق بكل ما سخره اهلل لإلنسان الذي خلقه 
على صورته، فاهلل محبة، وبرقودها على رجاء 
القيامة والحياة االبدية عام2016، يسعى زوجها 
مسيرة  لمتابعة  وعيسى  رامي  وولداها  حنا 
اهلل«.  يحبه  المسرور  »المعطي  الن  العطاء 
رسالة بولس الرسول الى اهل كورنثوس 7:9

نواة  السعيدة  باألسرة  ترى  عيسى  ام  كانت 
مسؤولية  بأن  وآمنت  ومبدع  صحي  لمجتمع 
كل مقتدر أن يسعى لتحقيق مشيئة اهلل وأن 

يخدم كل محتاج بفرح وشغف.
والتعليم  الثقافة  جمعية  في  ونحن 
االرثوذكسية نثمن عاليا هذه المبادرة الخيرة 
فيه  لما  والتكافل  للمبادرة  المجتمع  وندعو 
أو  اوعينيا  نقديا  سواء  المحتاجة  أسرنا  خير 
المعنوي  والدعم  للمشورة  الوقت  تخصيص 
الكل  ضابط  السماوي  ألبينا  الصالة  واألهم 
كنز  الكل  والمالئ  مكان  كل  في  الحاضر 

الصالحات ورازق الحياة ليخلص نفوسنا.

وكل عام وانتم بخير وعطاء ومحبة.  
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قصة قصيرة معبرة للكاتب الروسي الكبير » ليوتولستوي« كتبها سنة1908م
 سردها للحضور قدس االب قسطنطين قرمش في حفل إنطالقة معونة الشتاء 2020/12/9

بابا بانوف وعيد ميالد ممّيز

محتفلة،  والناس  الميالد  عيد  ليلة  كانت 

بابا  وكان  بالظهور،  العيد  أضواء  وبدأت 

المعروف  األحذية  صانع  العجوز،  بانوف 

قصة  يقرأ  عام1908،  روسيا  قرى  إحدى  في 

الميالد،  ليلة  المقدس  الكتاب  من  الميالد 

كانا  ويوسف  العذراء  مريم  أن  كيف  وقرأ 

إلى  الطويلة  رحلتهما  بسبب  منهكين 

لم  وكيف  الناصرة،  مدينة  من  لحم  بيت 

يعثرا على مأوى لهما في الفندق، حتى أن 

وليد مريم ولد في مذود للبقر.

ههنا،  إلي  أتيا  أنهما  »لو  بانوف:  بابا  صاح 

وغطيت  فراشي  أعطيتهما  قد  لكنت 

المولود بلحافي حتى أجعله يدفأ«. ثم قرأ 

بعيدة  بالد  من  أتوا  الذين  المجوس  عن 

ليقدموا للمولود هدايا ثمينة.

وعندما نام بتلك الليلة، حلم بالرب يسوع 

العيد  يوم  غدا  سيزوره  بأنه  أخبره  الذي 

وظل ينتظر يسوع وينظر للنافذة طويال، 

في  نظافة(  )عامل  »كّناس«  سوى  ير  فلم 

ومتسًخا  بائًسا  يبدو  كان  حيث  الطريق 

في يوم بارد جًدا. فدعاه الى الداخل وقدم 

مرتاح  وهو  خرج  ثم  الساخنة  القهوة  له 

الرب بدون جدوى،  ينتظر  بانوف  بابا  وظل 

الطقس  في  طفلتها  تحمل  إمرأة  والحت 

 خل�سها لر�سالة املحبة م. جابي عو�ض.

متعبة  وكانت  منزله  الى  فدعاها  البارد، 

الطفلة،  وجه  على  يبدو  والحرمان  وحزينة 

العجوز  كرسي  على  المرأة  فاستراحت 

دافًئا  طعاًما  بالملعقة  الطفلة  وأطعم 

إلى حذاء لتدفئ  وفّكر بأن الطفلة تحتاج 

قدميها، وتذكر بانه يوجد لديه زوج أحذية 

ليدفئ  ولبسته  للطفلة  فقدمه  ثمين 

وسر  البرد  من  تعانيان  اللتين  قدميها 

بابا بانوف بهذا جدا. وانصرفت شاكرة بابا 

بانوف على كل شيء.

العجوز  صار  سدوله،  الليل  أرخى  حين 

محبًطا. ألن الرب يسوع لم يأت. وحزن كثيرا 

صوت  سمع  أخرى  ومرة  فراشه.  إلى  وخلد 

الرب يسوع يسأله في الحلم الم ترني؟

كنت  وأطعمتني،  جوعاًنا  كنت  »لقد 

عطشاًنا وسقيتني، كنت غريبأ فآويتني، 

الناس  هؤالء  كل  فكسوتني.  وعرياًنا 

فعلته  ما  وكل  اليوم  استضفتهم  الذين 

من أجلهم فبي فعلت«.

أيًضا  فبالشح  بالشح  يزرع  من  وإن  »هذا 

يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيًضا 

ليس  بقلبه،  ينوي  كما  واحد  كل  يحصد. 

عن حزن أو اضطرار.

ألن المعطي المسرور يحبه اهلل
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان حمارنه 
وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية 

يكرمون طلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية - 
الشميساني  المتفوقين أكاديمًيا

األرثوذكسية  الثقافة والتعليم  كرمت جمعية 
الطلبة المتفوقين أكاديمًيا في احتفال راعى 
الحكومة  قرارات  بموجب  الصحية  اإلجراءات 
بها  يمر  التي  الظروف  ظل  في  الدفاع  وأوامر 
تم  وقد  كورونا.  جائحة  بسبب  والعالم  األردن 

حسب  مجموعات  أربع  إلى  المكرمين  تقسيم 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  ألقى  وقد  المراحل، 
الدكتور إحسان حمارنه  كلمة هنأ فيها الطلبة 
النجاحات  من  المزيد  لهم  وتمنى  المتفوقين 
أبنائهم  بتفوق  أمورهم  أولياء  هنأ  كما 
ومعلميهم على الجهود المبذولة فيما تحقق 
من نتائج طيبة وتمنى للطلبة  استمرار التفوق 

واالجتهاد لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
وقد قام بتسليم الشهادات الدكتور إحسان 
نهى  والسيدة  زبانه  ماهر  والدكتور  حمارنه 
ومديرة  مشحور  جورج  والسيد  شنوده 
المدرسة السيدة مي قسوس. بلغ عدد الطلبة 

المكرمين لهذا العام 59 طالًبا وطالبة. 
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

الدكتور  اإلدارية  الهيئة  رئيس  رعاية  تحت 
المدرسة  أسرة  أقامت  حمارنه  إحسان 
الشميساني    - األرثوذكسية  الوطنية 
إضاءة  حفل   2020  / األول  كانون   5 السبت 
شجرة عيد الميالد المجيد وعيد القديسة 
بربارة، بدئ الحفل بصالة مباركة من قدس 
األب إلكسيوس قاقيش وأستمتع الحضور 
تانا  حتر،  أنيا  لطلبتنا  الجميلة  باألصوات 
حتر، فريد يغنم، كارول صوصو، كرم خوري 
نرمين  المهندسة  بحضور  صوصو  وماري 
والدكتور  المدرسية  اللجنة  مقرر  سنداحه 
والسيدة  الصحي  المستشار  زبانه  ماهر 
الموارد  تنمية  لجنة  مقرر  يغنم  رعد  دينا 

الدكتور إحسان حمارنه يرعى حفل إضاءة شجرة عيد الميالد 
وعيد القديسة بربارة في الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

المدرسة  مديرة  قسوس  مي  والسيدة 
وعدد من إداريي المدرسة في حفل راعى 
الحبيب  وطننا  بها  يمر  التي  الظروف 

وضمن معايير السالمة العامة.
 ، مجيد  ميالد  عيد  جميعا  لكم  نتمنى 

وكل عام وأنتم بخير.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية

السيد جورج مشحور يرعى إضاءة شجرة عيد الميالد

تسليم الشهادات التقديرية

تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة ميشيل سنداحه لإلبداع األدبي

عضو  مشحور  جورج  السيد  رعاية  تحت 
الوطنية  المدرسة  احتفلت  اإلدارية  الهيئة 
عيد  شجرة  بإضاءة  األشرفية   - األرثوذكسية 
القديسة  بعيد  واالحتفال  المجيد  الميالد 
سنداحه  نرمين  المهندسة  بحضور  برباره 
خوري  جورج  والسيد  المدرسية  اللجنة  مقرر 

وقد تم تسليم الشهادات 
الــتــقــديـــريــة والمكـــافــــــآت 
الذين  الطلبة  على  المالية 
األولى  المراكز  حصلوا على 
من الصف السادس وحتى 

الثاني عشر.

كما سلمت المهندسة نرمين سنداحه 
الشهادات  المدرسية  اللجنة  مقرر 
على  المالية  والمكافآت  التقديرية 
الطلبة الفائزين في مسابقة ميشيل 

سنداحه لإلبداع األدبي وهم:
نادين  حداد،  ميرنا  الحنيطي،  راشد 

النعماني، ملك هنديلة

شحاده  مجدي  والسيد  الحاسوب  لجنة  مقرر 
مدير إدارة الوحدات المساندة / المدير المالي، 
وقدمت جوقة المدرسة تراتيل ميالدية بحضور 
مديرة  رحبت  وقد  االمور  أولياء  من  مجموعة 
براعي  عكروش  ميسون  الدكتورة  المدرسة 

الحفل وبالحضور.
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية تحتفل 
بعيد الميالد المجيد 2020

األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  احتفلت 
بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بعيد 
الميالد  عيد  شجرة  وإضاءة   2020  / المجيد  الميالد 
بحضور رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان حمارنه 
السيد  والثقافة  للعلوم  الروسي  المركز  ومدير 
حمدان  يوسف  األستاذ   والمحامي  بوكين  إلكسي 
رئيس جمعية الصداقة األردنية الروسية والمهندسة 
لخريجي  سينا   إبن  نادي  مندوبة  حمشاوي  ديما 
ناصر  والدكتور  السابق  السوفيتي  واالتحاد  روسيا 
الروسي  المركز  في  العامة  العالقات  مدير  سرحان 

وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية.
والسالم  الملكي  بالسالم  االحتفال  بدىء 
قام  ثم  االتحادية  روسيا  لجمهورية  الوطني 
الروسي  المركز  ومدير  اإلدارية  الهيئة  رئيس 
الحفل  ببدء  إيذاًنا  الميالد  بإضاءة شجرة عيد 
كلمة  بوكين  إلكسي  السيد  ألقى  بعدها 
على  الجمعية  فيها  شكر  العربية  باللغة 
وللقائمين  للجمعية  وتمنى  الدعوة  هذه 
ثم  سعبدة،  وسنة  مجيدة  أعياًدا  عليها 
باللغة  كلمة  حمارنه  إحسان  الدكتور  ألقى 

التي  الطيبة  بالعالقات  فيها  أشاد  الروسية 
عرض  تاله  والمركز،  الجمعية  بين  تجمع 
التعليمية  ومؤسساتها  الجمعية  عن  فيلم 
وعرض عن إنجازات لجنة الشبيبة االجتماعية، 
المركز  سيدات  سيدات  جوقة  قدمت  بعدها 
الروسية  باللغة  ميالدية  أغنيات  الروسي 
قبل  من  ميالدية  وتراتيل  أغاني  تقديم  تاله 
عن  لفيلم  عرض  وبعدها  المدرسة  جوقة 
السنة،  ورأس  الميالد  بأعياد  روسيا  احتفاالت 
ثم استعرض الرئيس ومدير المركز والحضور 
لوحات ورسومات طلبة مدرستي الشميساني 
واألشرفية الطلبة الروس الذين يدرسون في 

مدارس خاصة للجاليات الروسية في األردن.
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في رثاء السيدة الفاضلة 
عايده يعقوب طليل

الجمعية  وأسرة  وأسرتها  نفسي  أعزي 
برحيل السيدة عايده طليل المرأة الفاضلة 
الرائدة، والتي غادرتنا إلى األخدار السماوية 
غياب  بعد  األميركية  المتحدة  الواليات  في 

أكثر من 10 سنوات.
كانت شخصيتها وصفاتها راقية، خصالها 
وذوقها  حكيمة  لبقة،  نبيلة،  اإلنسانية 
رفيعا. كانت تعدل، تساوي، توفق، وتحسن 
وتشعر كل من يتعامل معها بأنه الوحيد 

الذي يهمها وتأسره بحالوة لسانها.
أنجبت فريده، تينا، فوته، الين، ونهى جميعهم 
األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  خريجو 
العملية.  حياتهم  في  ناجحون  وجامعيون 
عاتقها  على  وأخذت  صغيرة  وهي  ترملت 
أما  وكانت  السليمة،  التنشئة  األبناء  تنشئة 

أصبح  حيث  للجميع 
لألهل  ملتقى  بيتها 

واألحباب واألنساب.
مـسيـــرتهـــا داخـــــــــــــل 
الـــثـقــــافـــة  جــمـعـــيــــة 
والتعليم االرثوذكسية 

رحمها 

اهلل 

برحمته 

وليكن 

ذكرها 

مؤبدا

بقلم م. جابي عو�ض

الجمعية  خدمت  حيث   )1992-1974( طويلة 
بمثابرة وجدية دون  اإلدارية  الهيئة  من خالل 
كلل وكان هدفها االول خدمة المدرسة التي 
اضالعها.  من  وضلًعا  الثاني  بيتها  اعتبرتها 
شاركت في معظم األنشطة لرفعة الجمعية 
والمحاضرات  والبازارات  الحفالت  إقامة  من 
بين  والصداقة  المحبة  عرى  لتوثيق  الدينية 
المجتمع  أطياف  وكافة  الجمعية  أعضاء 

المحلي .
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أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

األب حنا سمعان سكاب 
رحلة إيمان وعطاء)2020-1972(

مسابقة ثقافية للشبيبات األرثوذكسية عبر وسائل 
التواصل االجتماعي

فقدت األسرة األرثوذكسية كاهًنا وعلًما من 
أعالمها وهو قدس األب حنا سمعان سكاب، 
 1927 عام  القدس  مدينة  في  ولد  الذي 
وحضر إلى عّمان بعد هجرة 1948، إنضم الى 
نشيطا  وكان  األرثوذكسية  األحد  مدارس 
وساهم  الروحية  والنشاطات  الوعظ  في 
في تأسيس أول جوقة تراتيل في كنيسة 
أعضاء  أحد  وأصبح  عّمان.  المخلص/  تجلي 
األحد  مدارس  لجمعية  التأسيسية  الهيئة 
عائلته  مع  سافر  األردن.  في  األرثوذكسية 
وتمت  هناك.  شماًسا  وسيم  لبنان  الى 
رسامته كاهًنا عام1954 وخدم في كنائس 
وادي شحرور وبيروت لمدة 22 عاًما، بعدها 

االجتماعية مسابقة  الشبيبة  نظمت لجنة 
ثقافية للشبيبات األرثوذكسية عبر وسائل 
الدكتور  سلم  وقد  االجتماعي،  التواصل 

هــــاجـــر وعــائـلتـه الــى 
كــاليفورنيا بـالـــواليـات 
الــمــتـحـــدة األميــركية 
وخـــــدم فـــــــي ســلـــك 
وحـــتــــى  الكــهـنــــوت 
نهـــايــــة نــوفمبر عـــام 

بقلم م. جابي عو�ض

الى األخدار السماوية هناك  2020 حيث رحل 
بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الرعية.

والرعائية  الكهنوتية  لخدماته  نظًرا 
خالل63 عاًما متواصلة فقد تم تكريمه من 
بمنحه  زحالوي  جوزيف  المتروبوليت  قبل 

الصليب المكرم عام2017.
رحمه اهلل وليكن ذكره مؤبًدا

مقرر  نائب  مدانات  غيث 
وبحضور  الشبيبة  لجنة 
اآلنسة  اللجنة  عضو 
جائزة  الحصري  ميرنا 
لآلنسة  األول  المركز 

التقدم  اللجنة  وتود  الربضي،  هديل 
بالشكر الجزيل  للسيد عيسى حداد على 
تبرعه بقيمة جائزة المركز الثاني نقدا إلى 

صندوق معونة الشتاء.

عي�سى حداد
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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 طليل وآل فرح بوفاة المرحومة عايده قسطندي فرح » أم فوته » أرملة المرحوم يعقوب فوته 
نجلها  ويتقدمون من  والنسائية سابقا  االجتماعية  اللجنة  ومقرر  اإلدارية  الهيئة  طليل عضو 
القائم من  إلى  والمواساة ضارعين  التعازي  بأحر  فريده،تينا،إيلين ونهى  فوته ومن كريماتها 

بين االموات أن يتغمدها برحمته ويسكنها مع القديسين واألبرار.
•  آل الساحوري وآل الحايك بوفاة المرحوم األستاذ المحامي عصام الساحوري » أبو الرائد » ويتقدمون 
من أشقائه وشقيقاته  ومن نجله عضو الجمعية السيد طارق الساحوري ومن شقيقه عضو 

الجمعية إحسان الساحوري باحر التعازي. 
•  آل أبو جابر وآل منى بوفاة العضو العامل المرحوم سعيد فهد أبو جابر » أبو الفهد »ويتقدمون 
من زوجته العضو العامل الزميلة فاتنه قسطندي منى ومن األبناء خريجي المدرسة الوطنية 
األرثوذكسية - الشميساني فهد وغيث ورجا ومن إبنته لمى بأصدق مشاعر العزاء والمواساة. 
 - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  فراج  خريج  باسم  ليث  المرحوم  بوفاة  زغلول  وآل  فراج  آل    •
الشميساني العام 1991 الفوج العشرين ويتقدمون من والدته الزميلة السابقة سهام زغلول 
الهيئة  زغلول عضو  السيدة منى  لؤي وغيث ومن خالته  فراج ومن شقيقته لمى وشقيقيه 

اإلدارية في النادي األرثوذكسي بأحر التعازي. 
•  الزميل أيوب بطارسه من المدرسة الوطنية االرثوذكسية - الشميساني بوفاة والدته المرحومة 

مريم سالمة موسى بطارسة » أم عبداهلل » وجدة الزميلة ساره بطارسة
•  الزميلة تغريد برقان من المدرسة الوطنية االرثوذكسية - الشميساني بوفاة والدتها المرحومة 

نجاح خليل الخيطان » أم خالد »  
•  الزميلة رنده فاخوري من المدرسة الوطنية االرثوذكسية - الشميساني بوفاة والدتها المرحومة 

ياسمين سالمه الفاخوري. 
رجا سامي دلل ويتقدمون من  المرحوم  للعام 1987   17 الفوج  المدرسة   يوفاة خريج  آل دلل    •

اشقائه خريجي المدرسة توفيق وبادره ونادره وشقيقته رولى بأحر التعازي. 
والدتها  بوفاة  الشميساني   - االرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  منه   أبو  روجينا  الزميلة    •

المرحومة هنا يعقوب الحلته.
•  آل أبو خضر وآل شداد  بوفاة عضو الجمعية المرحوم سامي بولص أبو خضر ويتقدمون من 
أبناء  ومن  تماري  وهبة  روضة  مديرة  خضر  أبو  شداد  زهيه  الفاضلة  والمربية  الزميلة  زوجته 

الوطنية األرثوذكسية  الخريجين األحباء بولص، النا ، باسل وليث بأحر التعازي.
•  آل امسيح وآل سابا بوفاة المرحوم ريمون خليل امسيح ويتقدمون من زوجته الزميلة ميمي 

سابا ومن الزميلة دياال امسيح مسؤولة الحضانة بأحر التعازي .

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 شهري تشرين األول وتشرين الثاني٢٠٢٠

 مبلغ ٢٣٧٥٥ 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 وحي سر التجسد اإللهي
ناصر الياس الخوري

خلق اهلل اإلنسان على صورته ومثاله وجعله في 
بملء  اختار  اإلنسان  أن  غير  معه،  إلهية  شركة 
اهلل  عن  بعيدة  أبدية  حياة  يحيا  أن  الحرة  إرادته 
النفصاله  نتيجة  سقوطه  فكان  الحياة،  مصدر 
تترك  لم  الواسعة  اهلل  مراحم  لكن  اهلل،  عن 
وعده  بل  اإلرادي،  سقوطه  في  وحيدا  اإلنسان 
منذ لحظة سقوطه بالخالص كما يقول الكتاب 
تك  عقبه«  تسحقين  وأنِت  رأسك  يسحق  هو   «
15:3« لقد رأى آباء الكنيسة في هذا القول وعدا 
أنبياء  التاريخ  عبر  اهلل  وأرسل  بالخالص،  إلهيا 
الوحيد  ابنه  لتجسد  وتهيئة  تمهيدا  كثيرين 
بأنواع  قديما،  باألنبياء  اآلباء  كّلم  أن  بعد  اهلل،   «
في  األخيرة  األيام  هذه  في  كثيرة،كّلمنا  وطرق 

إبنه الذي جعله وارثا لكل شي« عبر 2-1:1.
ميالد المخلص بالجسد هو تحقيق للوعد اإللهي 
بالتجّسد  تحقق  والذي  جمعاء  البشرية  بخالص 
الدمشقي  يوحنا  القديس  يصفه  الذي  اإللهي 
»برأس خالصنا« أي أساس خالصنا، ذلك أنه بدون 
تجسد كلمة اهلل األزلي ال يوجد صلب وال قيامة. من 
هنا كان التجسد اإللهي مدخال ضروريا وحقيقيا 

لخالص اإلنسان من الخطيئة والفساد والموت.
اهلل  محبة  عن  تعبير  هو  اإللهي  التجسد 
التي  المحبة،  وهذه  اإلنسان،  تجاه  الالمتناهية 
بل  كالما  ليست  األنبياء،  عنها  تحدث  طالما 
وجوديا  اإلنسان  مشاركة  يبتغي  إلهًيا  فعال 

تزعم  أن  تستطيع  ال  فأنت  وبؤسه،  شقائه  في 
محبتك ألحد ما لم تشاركه في صميم معاناته 

وأفراحه. المحبة الحقة تقضي المشاركة الحقة.
أن  وسعه  في  كان  اهلل   أن  القول  عن  وغني 
يخلصنا بطرق أخرى لكنه اختار طريق التجّسد 
ليكون واحدا منا في كل شيء ما خال الخطيئة، 
الذي  الكريم،  بتواضعه  يسوع  شاركنا  هكذا 
يفوق كل عقل، أفراحنا وأتراحنا، فقد بكى على 
الجليل  قانا  الفرحين في عرس  مع  وفرح  ألعازر 
ما  أصعب  الموت  كان  ولما  خمرا،  الماء  وحول 
يواجه اإلنسان فقد قبل يسوع الصلب والموت 
طوعًا ليهزم الموت من داخله ويقوم في اليوم 

الثالث مانحا إيانا الحياة األبدية. 
إال  استذكارنا  إحتفالنا بعيد الميالد، إذا، ما هو 
لعظمة هذا السر » عظيم سر التقوى اهلل ظهر 
بالجسد« اآلباء يتحدثون عن ثالث والدات لكلمة 
بمعزل  اآلب  من  كانت  األولى  الوالدة  األزلي،  اهلل 
عن الزمن وبال أم، والثانية هو والدته في الزمن 
من مريم العذراء بال أب، أما والدته الثالثة فهي 
دموع  المذود  ليكون  قلوبنا  مغارة  في  والدته 
تجاهنا،  اهلل  صنائع  بعظمة  المبتهجة  توبتنا 
ستظل حياة المسيحيين وأعيادهم فارغة من 
أي مضمون ما لم تتجسد والدة يسوع في القلب 

وهذا هو معنى هذا العيد وغايته. 

عيد ميالد مجيد وكل عام وأنتم بخير


