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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

عيد الصليب الكريم الُمحيّي

14 أيلول شرقي / 27 أيلول غربي
الّرّب  جسد  وهي  المؤمنين  جماعة  هي  الكنيسة 
القيامة  قبل  المسيح  تألم  وكما  المسيح،  يسوع 
تألمت الكنيسة وعانت الكثير من االضطهادات قبل 

أن تصبح لها حرية الحركة والتبشير في العالم.
كانت  الملك  قسطنطين  القديس  مجيء  قبل 
الكنيسة تعاني من اضطهاد عظيم، حيث كان كل 
من يعترف بأنه مسيحّي يعرض نفسه لإلستشهاد. 
الملك  أصبح  اإلمبراطورية  انشقت  عندما  لكن 
لإلمبراطورية  الغربي  الجزء  على  ملًكا  قسطنطين 
بصلوات  عليهم  انتصر  ه  لكنَّ خصومه،  حاربه  حيث 
يستعُد  كان  وفيما  هيالنة.  القديسة  المؤمنة  أمه 
ِلمواجهة خصومه في الحرب أبصَر في السماِء عالمة 
العالمة  »بهذه  عبارة  مع  نورانّيٍة  هيئٍة  في  الصليب 
بيارِق  على  ورفعه  ِشعاراً  الصليب  فأتخذ  تنتصر«.  
جيشِه وأنتصَر به. لذلك في معاهدة ميالنو عام 313 
أمر الملك العظيم قسطنطين أن يوقف االضطهاد 
دين  المسيحي  الدين  أن  وأعلن  المسيحيين،  ضد 
المسيحيون  أخذ  عندها  الدولة.  في  به  مسموح 
فقررت  فوقها.  الصلبان  ويرفعون  الكنائس  يبنون 
المكرم،  الصليب  عن  تبحث  أن  هيالنة  القديسة 
البطريرك  من  وطلبت  القدس  إلى  وصلت  حيث 
الّرّب  األورشليمي مكاريوس أن يصلي كي يرشدها 
إلى صليبه. أرشدها البطريرك إلى رجل يهودي خبير 
باألحداث التاريخّية، وبعد جهود الحفر المضني وجدَّ 
ثالثة صلبان في مكان خرب مليء بالقمامة والتراب، 
)وذلك  المنطقة  تلك  يغطي  كان  الريحان  لكنَّ 
المقدس  القبر  ردموا  الرب  قيامة  بعد  اليهود  ألن 
والوثنيون بنوا معبد الزهرة )فينوس( على الجلجلة(. 
قامت القديسة هيالنه  بدفن قطع من الذهب في 
وتنظيف  الحفر  على  الشعب  تحث  حتى  المكان 
القمامة بحثًا عن الذهب. وبعد إخراج الصلبان طلبت 
القديسة هيالنة من البطريرك مكاريوس أن يصلي 
اإلله صليب المسيح، فأتوا بمريضة  الّرب  كي يظهر 
تشفى  فلم  عليها  والثاني  األول  الصليب  ووضعوا 
الثالث عليها شفيت  الصليب  ولكن عندما وضعوا 
في الحال. وللتأكد أتوا بميت ووضعوه على الصليب 
على  وضعوه  عندما  ولكن  يقم  فلم  والثاني  األول 

الذي  الصليب  أن  من  فتأكدوا  قام،  الثالث  الصليب 
صليب  نفسه  هو  الميت  وأقام  المريضة  شفى 
الصليب  ورفع  مكاريوس  البطريرك  فقام  المسيح. 
بكلتا يديه ُمبارًكا به الشعب، فما كان من الشعب 

إال أن صرخ بصوت واحد »يارب إرحم«.
أقامت  الُمحيي  الكريم  الصليب  على  العثور  بعد 
االحتفاالت  وبدأت  هلل  الشكر  صلوات  الكنيسة 
بأن  قسطنطين  ابنها  هيالنه  الملكة  وأخبرت 
أشعلت ناراَ على رأس كل جبل إلى أن وصل الخبر 
أبنها في القسطنطينية. وبعد تلك األحداث  إلى 

قامت القديسة هيالنه ببناء كنيسة القيامة.
في عام 614م انتصر الفرس على المسيحيين واحتلوا 
الصليب  وأخذوا  اليهود  بمساعدة  القدس  مدينة 
ألف مسيحي.  أكثر من ستين  ُقِتَل عندها  معهم. 
الفرس  على  هرقل  الملك  انتصر  629م  عام  وفي 
وحمل الصليب المحيّي وأعاده إلى كنيسة القيامة، 
وكان هذا في 14أيلول شرقي / 27أيلول غربي. لذلك 
يعتبر يوم عيد الصليب الكريم يوم صوم انقطاعي 

إحياًء لذكرى استشهاد المسيحيين.
َفَنكرُز  َنْحُن  أَما   « بولس  القديس  يقول  وكما 
وجهالًة  لليهوِد  ا  َشّكً مصلوًبا،  بالمسيِح 
أَما   « أيًضا  ويقوُل   )24-23 )1كور1:  يَن«  لليونانيِّ
يسوع  َربَّنا  بصليِب  إال  أفتخَر  أن  لي  فحاشا  أنا 
ليِب  الصَّ َكِلمَة  »فإنَّ  وأيًضا   .)14:6 )غال  المسيح« 
ا ِعندنا َنحُن الُمخلصيَن  عنَد الهالكيَن جهالٌة، أمَّ

فهي قدَرُة اهلِل » )1كور 18:1(.
األبرار  فالشهداء  الشجاعة،  الصليب  يعلمنا 
الشجاعة في عيشهم  والقديسون عبروا عن هذه 
منهم  ُكٌل  ببطولة حيث حملَّ  المسيحّية  حياتهم 

صليبُه وارتفَع عليِه كما ارتفَع السيّد.
إلى  متطلعين  أكتافنا  على  الصليب  لنحمل 
المجد الُمعد لنا من الّرب ومواجهين كل التحديات 
والصعوبات، وال نفتخرنَّ إال بصليب المسيح الّذي 

يليُق به كل المجد إلى األبد. 
طروبارية عيد الصليب

»خلص يارب شعبك وبارك ميراثك، وامنح ملوكنا 
بقوة  وأحفظ  البربر،  على  الغلبة  المؤمنين 

صليبك جميع المختصين بك«

ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ
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عام دراسي جديد وتحديات جديدة
عام دراسي جديد بلحظاته الجميلة وتحدياته 
بانتقال  الكرام  األهل  يحتفل  حيث  العديدة 
تبني  حيث  أعلى  لصفوف  أكبادهم  فلذات 
والمعرفة  العلم  مسيرة  في  إضافية  لبنة 
الجامعية  بالدراسة  لاللتحاق  تمهيداً 
ببناء  المشاركة  نحو  ووصوال  المستقبلية 
الكثير  يعاني  الذي  الغالي  الوطن  هذا 
من  لالرتقاء  القوى  جميع  لتعاضد  ويحتاج 
توفير جميع متطلبات  السمو مع  نحو  جديد 
العام  الكريمة لكل واحد منا. بدأ هذا  الحياة 
المعلمين  بإضراب  الكبير والمتمثل  بالتحدي 
أشبه  معركة  في  العام  بالقطاع  العاملين 
بينهم  العظم  كسر  بمعركة  تكون  ما 
من  يتجزأ  ال  جزء  أننا  وحيث  الحكومة،  وبين 
المؤسسات التعليمية العاملة باألردن الحبيب 
فإننا نسأل اهلل أان تنتصر الرؤية الحكيمة من 
جميع األطراف ألن من يدفع الثمن الغالي هم 
فلذات أكبادنا الطلبة مع أهاليهم المحترمين 
مع تقديرنا واحترامنا لحق المعلمين بالقطاع 
ألن  لديهم  المالي  الوضع  بتحسين  العام 
األجيال  بتحضير  األساس  المعلمين هم حجر 

القادمة المشاركة ببناء هذا الوطن.
مع  الصعوبات  بعض  نواجه  جديد  عام  كل  مع 
المادية  أحوالهم  تتعثر  الذين  األهالي  بعض 
من  اإلدارية  الهيئة  تألو  وال  مختلفة  ألسباب 
استعمال جميع الوسائل المتاحة لتسهيل أمور 

ابنائنا الطلبة والتحاقهم بعام دراسي جديد.
بتكريم  الشهر  هذا  نهاية  سويا  سنحتفل 
الشميساني  بمدرسة  المتفوقين  الطلبة 
الليالي  وسهروا  تعبوا  والذين  واألشرفية 
لالحتفال  اليوم  لهذا  للوصول  الطويلة 
بإنجازهم األكاديمي. ان هذه الفئة من طلبتنا 

األعزاء هم القدوة الحسنة 
الطلبة  أبنائنا  لجميع 
والعمل  الجهد  لبذل 
المواهب  تعظيم  على 
يتمتعون  التي  المختلفة 
نفس  لهم  ليكون  بها 

كلمة العددكلمة العدد

الدور المستقبلي ببناء هذا الوطن الجميل.
اإلدارية  الهيئة  العضاء  أخرى  دورة  تنتهي 
األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  لجمعية 
والتي تميزت بإصدار النظام األساسي الجديد 
به  المعمول  القديم  النظام  بعد  لجمعيتنا 
من عام 19٥7 والذي تم به تعديل العديد من 
منها  اذكر  الجمعية  لعمل  المهمة  النقاط 
تحديد عدد الدورات التي يحق لعضو الهيئة 
تم  كما  دورات  بسقف3  بها  العمل  اإلدارية 
إدارة  لجنة  بتشكيل  االنتخاب  نظام  تعديل 
الترشح من  التي تستقبل طلبات  االنتخابات 
تم  عليها.  للموافقة  العامة  الهيئة  أعضاء 
الهيئة  أعضاء  عدد  عن  السقف  إزالة  كذلك 
اإلدارية من السيدات على ان ال يقل عن أربعة، 
قبل  من  المعدل  النظام  هذا  إقرار  تم  وقد 

وزارة التنمية االجتماعية. 
الجديدة  اإلدارية  الهيئة  انتخابات  ستجري 
باجتماع الهيئة العامة الثاني والستين القادم 
األعضاء  جميع  على  الجديد  النظام  وحسب 
تسديد االشتراكات السنوية المترتبة عليهم 
قبل تاريخ 2٠19/11/3٠ ليتسنى لهم المشاركة 
والى  العامة،  الهيئة  باجتماع  كبيرة  بفعالية 
مزيد من دعم ومشاركة أعضاء الهيئة العامة 

بإدارة أمور جمعيتهم األم.

وكل عام وأنتم بألف خير

�لدكتور �إح�سان حمارنه
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السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون
تحية طيبة وبعد

األساسي  النظام  إقرار  تم  قد  أنه  حيث 
في  العامة  الهيئة  قبل  من  للجمعية 
بتاريخ  ُعقد  الذي  العادي  غير  اجتماعها 
التنمية  وزارة  ُأقّر من قبل  والذي   2٠18/1/21
التشريعات  بأحكام  عمال  الحقا  االجتماعية 

المعمول بها.
األمور  الخصوص  هذا  في  نوضح  أن  نود 

والمســائل اآلتية:
أوال/ الهيئة العامة:

األساسي  النظام  من   )11( المادة  تنص 
الجديد المعمول به حاليا على أن:

العليا  السلطة  هي  العامة  الهيئة   •
نهائية  قراراتها  وتعتبر  الجمعية  في 
والهيئة اإلدارية مسؤولة عن تنفيذ تلك 

القرارات.
• تتألف الهيئة العامة من جميع األعضاء 
بالتزاماتهم  أوفوا  الذين  العاملين 

المالية وفًقا ألحكام هذا النظام.
النظام  ذات  من  السادسة  المادة  وتنص 

على أنه:
لألعضاء  السنوية  االشتراك  رسوم  تحدد 
الهيئة  قبل  من  والمؤازرين  العاملين 
على  اإلدارية  الهيئة  من  بتنسيب  العامة 
أن يتم تأديتها قبل )3٠ تشرين ثاني( بعد 
السنة  المالية ويعتبر كسر  السنة  إنتهاء 

سنة كاملة لغايات احتساب االشتراك.

الذين  العاملين  األعضاء  أن  يعني  مما 
قبل  السنوية  إشتراكاتهم  سددوا 
الهيئة  الذين يشكلون  ٢٠١٩/١١/3٠  هم 
العامة  الهيئة  إجتماعات  في  العامة 
القادمة وهم الذين يحق لهم التصويت 

والترشح واالنتخــاب... .
ثانيا/ اإلنابــة:

من  مسبقة  مصادقة  إلى  اإلنابة  تحتاج   •
أن  أو  المنيب  البنك على توقيع  قبل 
بتوقيع  شخصي  بشكل  اإلنابة  تتم 
مكتب  مدير  أمام  اإلنابة  المنيب 
في  الشخصية  إثبات  مبرزا  الجمعية 
الهيئة  إجتماع  لتاريخ  مسبق  وقت 
الجمعية  مكتب  دوام  أن  علما  العامة... 
والنصف  السابعة  الساعة  يوميا  يبدأ 
بعد  الثالثة  الساعة  وينتهي  صباحا 

الظهر عدا أيام الجمعة واألحد.
• ونؤكد وعمال بأحكام النظام على أنه على 
العضو العامل أكان منيبا أو منابا تسديد 
لغاية  للجمعية  السنوية  إشتراكاته 
السنة المالية 2٠19/2٠18 والتي تنتهي في 

2٠19/8/31 وذلك قبل تاريخ 3٠/٢٠١٩/١١.
ثالثا/ الترشـح:

بالترشح  الراغبة  الراغب/  على  يتوجب 
النتخابات الهيئة اإلدارية الدورة   2٠21-2٠19:

• تسديد إشتراكاته/ إشتراكاتها السنوية 
المالية 2٠19/2٠18  للجمعية لغاية السنة 
والتي تنتهي في 2٠19/8/31 وذلك قبل 

رسالة إلى الهيئة العامة - تتعلق بمواد مهمة 
في النظام األساسي الجديد
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النظام  بأحكام  عمال   ٢٠١٩/١١/3٠ تاريخ 
األساسي.

النموذج  على  تقدم طلبا خطيا  يقدم/   •
إلى  الجمعية  مكتب  قبل  من  المعد 
قبل  من  المعينة  التحضيرية  اللجنة 
النظام  أحكام  وفق  اإلدارية  الهيئة 
بها  يناط  والتي   ))14( )المادة  األساسي 
وتحضير  الترُشح  طلبات  إستالم  مهام 

قوائم المرشحين حسب األصــول.
الترشـح  طلبات  تقديم  مدة  تنتهي   •
قبل موعد إجتماع الهيئة العامة )موعد 

االنتخابات( بأســــــبوع واحــد.
المؤهلين  المرشـحين  أسماء  تعلن   •
قبل موعد إجتماع الهيئة العامة )موعد 

االنتخابات( بثــالثـة أيـــام.

العدد  أن  على  األساسي  النظام  ينص   •
الهيئة  النتخابات  للمرشحين  المطلوب 
ذكوًرا  األقـل  على  عضــوا   )13( اإلدارية 
المرشـحات  عدد  يقل  ال  أن  على  وإناثــا 

عن )4( مرشـــحات.
• بعد إجراء االنتخابات وفرز األصوات حسب 

األصول:
فائزات  إنــاث   )4( فوز  عن  اإلعالن  يتم   •

حصلن على أعلى األصوات بين اإلنـــاث.
ثم يتم اإلعالن عن فوز )9( ممن حصلوا   •
على أعلى األصوات من باقي المرشحين 

ذكوًرا وإنــاثـا.
• ثم يتم تحديـــد األعضــــاء اإلحتيـــاط تبــــاًعا.

وإقبلوا فائق االحترام
رئيس الهيئة اإلدارية
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كلمة لمعلمي أبنائنا وصانعي مستقبلهم
يتعلمون  كيف  طلبتهم  يعلمون  من  المعلمين  خير 
ويحلمون ويبتكرون فزودوا طلبتكم بأجنحة يحلقون 
يحلمون  دعوهم  واإلبتكار،  اإلبداع  فضاءات  في  بها 
فبعض أحالمهم اليوم ستكون حقائق الغد.  ليس بين 
أن بعضكم  أو راسب. تيقنوا  طلبتكم من هو فاشل 
الطلبة  هؤالء  وقدرات  مواهب  إكتشاف  في  فشل 
الذين يمكن أن يبدعوا في بعض المناحي الهامة من 
حياتهم أنتم غفلتم عنها. فغداً سوف تبهرون ببعض 
هؤالء الذين نظرتم اليهم كطلبة فاشلين وقد أبدعوا 
أو  مهندسين  أو  فنانين  أو  موسيقيين  أو  كرسامين 
أو  فكر  قادة  أو  رياضة  أبطال  أو  ناجحين  أعمال  رجال 

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

حل وأنهم قادرون على التوصية بالحل األمثل لها. 
حفزوهم على الجد واالجتهاد في إكتساب المعرفة 
جديد  هو  ما  كل  إستخدام  في  مهاراتهم  وتطوير 
في عالم التكنولوجيا من خالل الثناء على إنجازاتهم 
لهم  جديدة  آفاق  وفتح  ومادًيا  معنوًيا  وتكريمهم 
لاللتحاق بجامعات ومعاهد عالمية مرموقة لمواصلة 

في  العليا  دراساتهم 
يرغبونها.  التي  التخصصات 
يملكون  طلبتكم  أن  تيقنوا 
حّساسة  لواقط  ذواتهم  في 
النظر  بمجرد  لتقييمكم 
لهم  بدوتم  فإن  اليكم، 

بلباس نظيف الئق، بعيون حانية وابتسامة مشرقة، 
وبمحيا يفيض حًبا وشوًقا لهم حصلتم على تصاريح 
الدخول إلى قلوبهم ومن ثم إلى عقولهم، فالطالب 
الذي يحب معلمه يحب درسه ويفهمه، وبخالف ذلك 
سهًلا.  كان  مهما  الدرس  فهم  عليه  يستعصي 
جسور  تبنون  آدائكم  وحسن  النافع  فبتعليمكم 
التواصل مع طلبتكم على أسس المحبة واإلحترام. 
أنتم تصنعون مستقبل الوطن من خالل تعليمكم 
سيتولون  الذين  لطلبتكم  وإلهامكم  وتربيتكم 
وإنجازاتهم،  بعلمهم  وطننا  مستقبل  صياغة 
فلذات  استودعوا  قد   واألمهات  اآلباء  أن  وتذكروا 
أكبادهم أمانة لديكم، فحافظوا على هذه األمانة 

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

الجديرين بحملها واألمناء على أدائها.
من  المزيد  كسب  في  إجتهدوا  أن  لكم  أخيرة  كلمة 
في  جديد  هو  ما  كل  ودراسة  على  باإلطالع  المعارف 
المختلفة  المعرفة  مصادر  من  تخصصكم  مجاالت 
وتبادل ما اكتسبتم من معارف مع زمالئكم وتطبيق 

الممكن في تعليم طلبتكم.
واكبوا كل ما هو جديد في عالم المعرفة واإلبداع 
ماضيكم  ال  حاضركم  أبناء  لتبقوا  واإلبتكار 

ومستعدين للولوج إلى عالم المستقبل.
في  سطوعًا  أنواركم  ولتزدد  السماء  فلتبارككم 
فضاءات وطننا الحبيب بفكركم النّير وعطائكم الخّير.

�أ.د. يو�سف م�سنات 
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م. جابي عو�ض
أ -   تحسين نظام تصريف مياه االمطار.

ب - تزفيت أرضيات ساحة الثانوي.
للركض  تخطيط سبعة مالعب ومضمار  ج-  

لجميع الساحات.
د-   استحـــداث ملعـــب كـــــــرة قــــــدم عشبي 

خماسي بمقياس فيفا.
بالستيكيـة  بالــعـــاب  ملعـــب  استحــداث  هـ- 

لألطفال بأرضيات مطاطية. 
الكتل  وطالء  المباني  لجميع  الحجر  تنظيف 
الخرسانية للواجهات وحديد حماية الشبابيك 

في عملية لتحسين جمالية المباني.
قام فريق الصيانة بعمل صيانة وقائية لجميع 
مبان المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي 

الجديد.
 « الجديد  المسرح  تشطيبات  باعمال  البدء 
الثقافي  المبنى  في    « كرسي    4٥٠ سعة 
بأعلى  تأثيثه وتجهيزه  الرياضي حيث سيتم 
في  االعمال  من  اإلنتهاء  ويتوقع  مستوى، 

نهاية هذا العام 2٠19 

من  العديد  إجراء  الصيفية  العطلة  خالل  تم 
بالتعاون  والتحسينات  والصيانات  اإلنجازات 
في  الهندسية  والدائرة  المدرسة  إدارة  بين 

الجمعية منها: 
استحداث حضانة أطفال ألبناء المعلمات ونقل 
تشطيب  مراعاة  تم  حيث  القديمة،  الحضانة 

المبنى القديم وتأثيثه بمستوى عال.
جديدة  وسائل  باستحداث   المدرسة  قامت 
داخلية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للطالب 

وخارجية على النحو التالي:- 
ذوي  واإلناث  للذكور  صحية  وحدات  تجهيز 
بمجموع  طابق  كل  في  الخاصة  االحتياجات 

ثماني وحدات داخل المدرسة.
عمل انحدارات داخل المدرسة لتسهيل مرور 
مداخل  عند  وكذلك  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
لتسهيل  المختلفة  والساحات  المباني 

حركتهم. 
تحسين مستويات ساحات اللعب على النحو 

التالي: 

نحو بيئة صحية وآمنة

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

• الزميل رائد الصايج من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني  بمناسبة الخطوبة 
على اآلنسة نتالي مرعي حمارنه بتاريخ 2٠19/8/29 

 - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  نصراوين  عبال  والزميلة  حداد  سليمان  الزميل   •
الشميساني  بمناسبة خطوبة نجلهم خريج المدرسة صخر على اآلنسة إليزابيث نشيوات 

بتاريخ 2٠19/8/2
•  الزميل عصام خوري من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بمناسبة إكليل 
نجله إبراهيم خريج المدرسة عضو شبيبة القديس بطرس على خريجة المدرسة والمرشدة 

في مدارس األحد - مركز الشميساني أريج صوالحه بتاريخ 2٠19/9/2٠.
•  الزميلة صفية بطرس من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بمناسبة إكليل 

إبنتها ميرنا جريس على السيد هيدرا إدوارد بتاريخ 2٠19-7-29
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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 

 – األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  أسرة  من  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس  يتقدم   •

الشميساني بأحر التعازي بوفاة زميلتهم المرحومة رجاء ماجد حدادين  والعزاء موصول 

ألسرة روضة وهبة تماري بوفاة المرحومة رجاء والدة الطفل كرم ويتقدمون من  عشيرة 

آل عماري وآل حدادين ومن زوجها السيد عماد نادر عماري بأحر التعازي.

• آل زعرب وآل عكاوي بوفاة المرحوم وائل أيوب زعرب زوجته السيدة  نهى قسطه عكاوي 

ووالد وليد، وسيم ،أيوب وزين، وقد قدم آل الفقيد بدل األكاليل تبرًعا عن روح فقيدهم 

إلى صندوق المساعدات التعليمية.

رثاء للزميلة رجاء حدادين 
واألخت  واالبنة  الزميلة  رحيل   ... أليم  فراق 
رجاء  الفاضلة...  واألم  والزوجة  والعّمة  والخالة 
ماجد حدادين-عّماري، التي انتقلت إلى األمجاد 

السماوية فجر الجمعة 6 أيلول 2٠19.
األرثوذكسّية- الوطنّية  ألسرة  كبيرة  خسارة 

جزءا  رجاء  شّكلت  التي  الشميساني، 
المرحلة  سكرتيرة  فيها  عملت  منها،  ا  مهّمً
أّيام  آخر  )9-12( منذ عام 2٠13 ولغاية  الثانوية 
مقاومتها الشجاعة للمرض، فتمّيزت بإيمانها 
والمهارة  العالية  والكفاءة  وبالنشاط  القوي، 
واللطف،  والذكاء  والوفاء  وبالعمل  واإلخالص 
ويشهد لها بذلك كل من كان له حسن الحظ 

أن يعمل ويتعامل معها.
عن  األرثوذكسّية  الوطنّية  أسرة  عّبرت  وقد 
عميق حزنها على فراق معلمتهم وزميلتهم 
 7 السبت  الصباحي  الطابور  أثناء  الغالية 
أيلول، حيث وقف الجميع دقيقة صمت حداًدا 
رامز  الطالبان  ألقى  ثم  الطّيبة،  روحها  على 
خّريجي  باسم  كلمة  حّجاج  وفرح  شاهين 

الطلبة  وجميع   2٠2٠ األرثوذكسّية  الوطنّية 
وأولياء األمور وفريق عمل المدرسة رثوا فيها 

رجاء أصدق رثاء. 
صفحتـــــي  عـلـــى  المـــدرسة  ونشــرت  هـــذا 

nos.( الرسميتين   واإلنستغرام  الفيسبوك 

official.shmaisani( رثاء لرجاء وفيلما قصيرا 

عّما دار في الطابور الصباحي.
مي  السيدة  المدرسة  مديرة  حضرت  كما 
عمل  فريق  من  كبيرة  ومجموعة  القسوس 
المدرسة القداس الجنائزي الذي أقيم عن روحها، 
السيدة  تماري  روضة وهبة  أيضا مديرة  وقّدمت 
)كرم(  ابنها  ومعّلمات  خضر  أبو  شداد  زهية 
ألهلها  العزاء  تماري  وهبة  روضة  في  الطالب 
وزوجها، معاهدينهم أن يستمروا في رعاية كرم 

أفضل رعاية، وإن كان ال أحد يحل مكان والدته.
ألسرتنا  كبيرة  خسارة  هي  رجاء  خسارة 
التعليمية...ليكن ذكرك مؤبًدا يا رجاء الغالية. 
عرفها  من  ولكل  لعائلتها  الصادقة  تعازينا 

وأحّبها.
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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 آب

 مبلغ ٢٦٤٨٠،٥ 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 ال�سيدة رلى.
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يسين األطهار من أقوال الرسل القدِّ
اختارها : الياس شفيق نينـو

»ملعون كل من علِّق على خشبة« )غال١3:3( 
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

ليس كل من علِّق على خشبة ملعونا من 

عليها  استحق  خطيئة  ارتكب  الذي  اال  اهلل 

ملعون  فهو  خشبة،   على  صلبًا  الموت 

ألنه  ليس لكونه معلقًا على خشبة ولكن 

ارتكب خطيئة هذا مقدارها حتى استوجب 

لكونه  ملعونًا  ليس  فالمسيح    . الصلب 

تعّدى الشريعة او ارتكب خطيئة .  بل ألنه 

نحن  أصابتنا  التي  اللعنة  عاتقه  على  أخذ 

لِعَظم  وأراد  الموت.  عليها  واستحققنا 

محبته لنا أن ُينقذنا كونه بريئًا منها،  فهو 

غش«  فمه  في  يكن  ولم  ظلمًا  يعمل  »لم 

محكومًا  يفتدي  الذي  أن  فكما  )اش٥3:9( 

ينقذه،   وبالتالي  عنه  يموت  بالموت،   عليه 

من  رنا  حرَّ المجد  له  المسيح  د  السيِّ هكذا 

لها عّنا وهو برئ منها فقتل  اللعنة بأن تحمَّ

»ألنه  الطاهر  وبدمه  بجسده  العداوة  بهذا 

فيه ُسّر اهلل أن يحلَّ كل الملء وان يصالح 

صليبه  بدم  الصلح  عاماًل  لنفسه  الكل  به 

بواسطته سواء كان ما على األرض أم في 

نفسه  »حمل هو  )كول19:1و2٠(،   السموات« 

خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت 

لذلك  )ابط24:2(  للبّر«  فنحيا  الخطايا  عن 

والتواضع  المحبة  عمق  رمز  هو  فالصليب 

عدله  مع  اهلل  محبة  تقابلت  ففيه  والفداء 

وأصبح  واإلنسان  اهلل  بين  العداوة  وأزال 

الطريق المؤدية إلى المساكن السماوية .

إالَّ  افتخر  أن  لي  فحاشا  جهتي،   من  »وأما 

بصليب ربنا يسوع المسيح« )غال14:6( .


