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العنصرة
اإعداد مدار�س الأحد

يروي لنا اإنجيل اأحد العن�شرة من ب�شارة القدي�س 
يتكلُم  وبداأ  وقف  ي�شوع  الربَّ  اأنَّ  كيَف  يوحنا 
اإليَّ  َفلياأِت  َحٌد  اأَ َعِط�َس  »اإِْن   : قاِئلاً عاٍل  ب�شوٍت 
وي�شرب، َمْن اآمَن بي َفكما قاَل الِكتاُب �َشتجري 
عن  هذا  قاَل  اإنما   ،» َحيٍّ ماٍء  اأنهاُر  َبطنِه  ِمْن 
اأْن  ُمزمعيَن  بِه  الموؤمنوَن  كاَن  اّلذي  الّروح 
َيقبُلوه. اإذ لم يكن الروُح القد�ُس قد اعطَي بعد. 

َد«.  لأنَّ ي�شوَع لم يكْن َبعُد َقْد ُمجِّ
)يوحنا7: 39-37(

الم�شهُد  يبدو  الأولى  للوهلِة 
العمق  في  يت�شمن  ُه  لكنَّ ا.  ب�شيطاً
هذه  فَمعنى  كبيرة،  ا  اأ�شراراً
من  فهي  وا�شحة.  العبارات 
الروح  اندفاق  اأنَّ  تعني  ناحية 
القد�س م�شروط بالإيمان بالرب 
اأنَّ  ثانية  ناحية  ومن  ي�شوع، 
اأْن  بعد  �شُيعطى  القد�س  الروح 
ي�شوع  الرب  ح�شور  يتوقف 
وهما  العالم.  هذا  في  المنظور 
لعقيدة  الأ�شا�شيتان  النقطتان 
علقة البن والروح القد�س في 

حياة الم�شيحيين. 
الروح  ي�شوع  الرب  اأر�شل  لقد 
وعد،  كما  �شعوده  بعد  القد�س 
الم�شيح  ي�شّور  الروح  وهذا 
ي�شوع  الرب  تكّلم  لذلك  فينا. 

الموؤمنون  �شيناله  اّلذي  الحي  الماء  اأنَّ  �شراحة 

ا اأْن ير�شله. هو الروح القد�س الذي كان ُمزمعاً
العن�شرة هي عيد ميلد الكني�شة، لي�س كموؤ�ّش�شة 
القّد�س«.  الّروح  »كانحدار  ما  واإنَّ تاريخّية 
التي  والزمان  المكان  في  البيئة  هي  الكني�شة 
ين�شكب فيها الّروح فيجّلي حياتنا وي�شور الرب 

ي�شوع فينا ويكّوننا على �شورته فنحيا.
نعم يجب اأن نقف اليوم في التوقيت العظيم من 
»الكني�شة  ونقول  العالم،  و�شط  في  زمان.  كل 
اإليها  فلياأت  ا  عط�شاناً كان  ومن  العالم«  نور  هي 

وي�شرب نعمة الروح المعزي. اآمين

ايقونة العن�شرة
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في  �شم�ِشِه  اإ�شراَق  اإ�شتقبلنا  خا�شٌة،  نكهٌة  لأياَر 
الفداِء  عيد  المجيِد،  الف�شِح  بعيِد  منه  الأول 
علينا  اأ�شفى  الذي  والنوِر  والإنت�شاِر  والقيامِة 
البركاَت والأفراَح  و�شادَف الأول منه اإحتفالنا 

بعيِد العّماِل، عيد البناِء والعطاِء.
الخام�ِس  الفوِج  بتخّرِج  اإحتفلنا  منه  ال�شابِع  في 
الوطنّيِة  مدر�شِة  طلبِة  من  والأربعين 
بحفِل  اأياَر  وودعنا  ال�شمي�شاني  الأرثوذك�شّيِة/ 
المدر�شِة  طلبِة  من  ع�شر  ال�شابِع  الفوِج  تخّرِج 
التا�شِع  في  الأ�شرفية  الأرثوذك�شّيِة/  الوطنّيِة 
الوعوَد  الخريجون  والع�شرين منه، حيث قطَع 
لل�شهاداِت  الآماُل  و�شدت  الزغاريُد  و�شدحت 
العليا. فرحُة التخّرِج ل ُي�شاهيها اإل فرٌح الأهِل 
�شطورها  بين  تتناغُم  �شعيدٌة  لحظاٌت  والأبناِء، 
الم�شاعُر  وتح�شُر  العواطُف  تتاأجُج  الكلماُت، 
بقوٍة لتمزَج دموَع الفرِح بالإبت�شاماِت. لما ل، 
فالآباء والأمهات ينتظرون هذه المنا�شبات بكلِّ 
ال�شعداء،  يتنف�شون  والخّريجون  ولهفة،  �شبٍر 

لتبقى ذكرى التخرج را�شخة في الوجدان.
وفي اأياَر، وكتقليد �شنوي، كرمت جمعيُة الثقافِة 

أليارَ نكهٌة خاصُة
كلمة العددكلمة العدد

في  الآرثوذك�شّية  والتعليِم 
الثامِن والع�شرين منه فر�شاَنها 
عرفانااً  �شنويٍّ  حفلٍّ  في 
وعملهم  الخيرة  بجهودهم 
الدوؤوِب في هذا ال�شرِح الكبيِر 

بقلم الأ�ستاذ �سامل جنمةعلى مرِّ ال�شنواِت الطواِل. 

وفي اأياَر من كلِّ عاٍم نقُف وقفَة عزٍّ وفخرٍّ لنحتفَل 
عظيمٍة  وطنّيٍة  لمنا�شبٍة  تخليدااً  الإ�شــتقلِل  بعيِد 
تحمُل القيَم ال�شامّيَة والنوايا النبيلَة وتربُط الما�شي 

العريِق بالحا�شِر الُم�شرِق والم�شتقبِل الواعد.
الأرثوذك�شّيِة  الوطنّيِة  في  اأبنائنا  تخّرج  لنا  هنيئااً 
تكريم  لنا  هنيئااً  والأ�شرفّيِة...  ال�شمي�شاني   /
العاملين في جمعيِة الثقافِة والتعليِم الأرثوذك�شّية 
ومدار�شها وريا�شها... هنيئااً لأ�شـرتنا الأردنّيِة 
المئوية  والِذكرى  ال�شـبعون  الإ�شتقلِل  عيد 

للثورِة العربّية الُكبرى.
والتقدُم،  التطوُر  �شيبقى  الإنجازاُت،  �شتبقى 

�شتتعزز النه�شُة وت�شتمُر الم�شـيرُة... .
والوطنّية  والجمعيُة  والوطُن  عاٍم  وكلُّ 

الآرثوذك�شّية باألِف خيٍر

من احتفالت مدار�شنا بالأعياد الوطنية
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حفل  الأرثوذك�شية  والتعليم  الثقافة   جمعية  اأقامت 
في  للعاملين  تكريمااً     2016/5/28 ال�شبت  ع�شاء 
مركز الجمعية والموؤ�ش�شات التعليمية التابعة لها في 

النادي الأرثوذك�شي.
الأب  قد�س  من  ق�شيرة  ب�شلة  الحفل  بدىء 
النجاحات  من  المزيد  فيها  تمنى  قاقي�س  الك�شيو�س 
الله  يحفظ  واأن  التعليمية،  وموؤ�ش�شاتها  للجمعية 
اأع�شاء  وجميع  الإدارية  الهيئة  واأع�شاء  رئي�س 
اللجان العاملة، كما تمنى لجميع العاملين والمعلمين 
اأداء  في  والنجاح  حياتهم   في  وال�شعادة  ال�شحة 
بالأمن  بلدنا  على  الله  يمن  واأن  التربوية  ر�شالتهم 
اإح�شان حمارنة رئي�س  الدكتور  األقى  ثم  والأمان. 
�شكره لإدارات  فيها غن  كلمة عبر  الإدارية  الهيئة 
والعاملين  المعلمين  ولجميع  والريا�س  المدار�س 
وتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاحات، كما وهناأ 
في  اأم�شوا  الذين  المكرمين  والزملء  الزميلت 

الخدمة خم�شة ع�شر عاما وثلثين عامااً اً وهم :-

جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية تكرم 
العاملين في مؤسساتها 

المكرمون لخدمة خم�شة ع�شر عامااً
- ال�شيدة رلى ابراهيم اأنطون الطرزي.   

- ال�شيدة �شوفي لورن�س كارلو�س �شمور. 
- الأ�شتاذ بيتر اأنطون جبرائيل اأبو نفاع.

- ال�شيدة نورا زكي عو�س اأبو مريم.
- الأ�شتاذ اأحمد عارف عبد الرحيم يو�شف.

- الأ�شتاذ �شامر توفيق ميخائيل �شبيط.
- الأم الفا�شلة نيفين �شليم �شبيط.

- الم الفا�شلة اأ�شل بقيلي
- المكرمون لخدمة ثلثين عامااً

- ال�شيدة ريما ح�شن عبدالله بعاره
اح�شان  الدكتور  الإدارية  الهيئة  رئي�س  كرم  كما 
حمارنة الأ�شتاذ مو�شى ناجي �شعبان تقديرااً لعطائه 
وخدمته بكل اإخل�س وتفان وقدم له هدية تذكارية 

تقديرااً له.
على  اأقيم  والذي  الحفل  بهذا  الح�شور  ا�شتمتع  وقد 

الم�شبح ال�شتوي في النادي الأرثوذك�شي.

�شورة جماعية لرئي�س الهيئة الدارية مع المكرمين
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ال�شيدة ريما بعارة

ال�شيدة �شوفي �شمور

ال�شيدة نورا اأبو مريم

الأ�شتاذ �شامر �شبيط

ال�شيدة رلى الطرزي

الأ�شتاذ بيتر اأبو نفاع

الأ�شتاذ اأحمد يو�شف

الن�شة نيفين �شبيط

رئي�س الهيئة الدارية يقدم درعااً تكريمااً  لمدير مدر�شة ال�شمي�شاني
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تخرج  اإحتفال  الطباع  عالية  الأميرة  �شمو  رعت 
العامة  الثانوية  طلبة  من  ع�شر  ال�شابع  الفوج 
متزامنااً  جاء  والذي   2016/5/29 الأحد  يوم 
والذكرى  الإ�شتقلل  بعيد  المملكة  اإحتفالت  مع 
قدم  الكبرى.وقد  العربية  الثورة  لإنطلق  المئوية 
الله  ليحفظ  دعاء  قاقي�س  اأثنا�شيو�س  الأر�شمندريت 
القى  ثم  الح�شور.  وجميع  وذويهم  الطلبه  اأبناءنا 
كلمة  حمارنه  د.اإح�شان  الإدارية  الهيئة  رئي�س 

األميرة عالية ترعى حفل تخريج طلبة المدرسة 
الوطنية األرثوذكسية / األشرفية

الجمعية  ب�شمو الأميرة واأكد على رعاية  بها  رحب 
لل�شوؤون التربوية والتعليمية في مدار�شها. ثم األقت 
هناأت  كلمة  عكرو�س   د.مي�شون  المدر�شة  مديرة 
فيها  الجميع بتخرج فوج جديد من مدر�شتنا الغالية 

لخدمة وطنهم واأمتهم.
قدمها  التي  الفقرات  من  مجموعة  الحفل  تخلل  وقد 
�شمو  وزعت  الحفل  نهاية  الخريجون.وفي  الطلبة 

الميرة ال�شهادات على الطلبة الخريجين. 
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

صور من حفل تخريج مدرسة الشميساني
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

الهيئة  رئي�س  حمارنة  اح�شان  الدكتور  رعى 
الإدارية حفل توزيع الجوائز و�شهادات الم�شاركة 
م�شابقة  في  والم�شاركين  الفائزين  الطلبة  كل   على 
 ،  )5_1( الدرا�شية  للمراحل  الطلبة  ر�شومات 
لأول  الذكرى 55  بمنا�شبة   )12_9( ،  )8_6(
رحلة اإن�شان الى الف�شاء والتي قام بها رائد الف�شاء 
الرو�شي جاجارين عام 1961 والتي نظمها المركز 
الوطنية  المدر�شة  مع  بالتعاون  الرو�شي  الثقافي 
والأ�شرفيةوعلى  ال�شمي�شاني  بفرعيها  الأرثوذك�شية 

م�شرح فوؤاد يغنم .
وقد القيت في الحفل كلمات للدكتور اح�شان حمارنة 
والأ�شتاذ مو�شى �شعبان والدكتور فاديم زايت�شيكوف 
عي�شى  والدكتور  الرو�شي  الثقافي  المركز  مدير 
الرو�شية  الأردنية  ال�شداقة  جمعية  رئي�س  دباح 
خريجي  نادي  رئي�س  الطوال  �شلم  والمهند�س 
الوطنية  بالمدار�س  فيها  اأ�شادوا  الرو�شية  الجامعات 
والمركز  الجمعية  بين  ما  والتعاون  الأرثوذك�شية 

الثقافي الرو�شي.
ومن الجدير بالذكر اأن المركز الثقافي الرو�شي قد 
قدم عدة بعثات لطلبتنا لدرا�شة الطب والهند�شة في 

الجامعات الرو�شية.
للمو�شيقار  مو�شيقية  معزوفة  تقديم  الحفل  تخلل 

الرو�شي ت�شايكوف�شكي بعنوان:
 Scene From Swan Lake 

الدكتور إحسان حمارنة  يرعى  حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم 
للذكرى 55 ألول رحلة انسان الى الفضاء »يوري جاجارين«

للطالبه  فرح الأ�شقر.
وفي نهاية الحفل �شلم رئي�س الهيئة الإدارية  ومدير 
الجوائز  المدر�شة  ومدير  الرو�شي  الثقافي  المركز 

وال�شهادات لم�شتحقيها.
اأما الفائزون في الم�شابقة وح�شب الفئات هم:

المرحلة ) 5-1(
الولى : مريانا وليد حدادين

الثانية   : هارون ماأمون الرب�شي
الثالثة   : زين ع�شام حجاج

المرحلة ) 8-6(
الولى : كاتيا ا�شعد الم�شري
الثانية   : كلرا هنري قريطم
الثالثة   : جليل جورج ام�شيح

المرحلة ) 12-9(
الولى : هيلين مرع�شليان

الثانية   : كارين �شليمان
الثالثة   : حربي قرق�س
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

تحت رعاية المهند�س با�شم  فوؤاد فراج وبدعم التحاد الأوروبي في الأردن اأقيم حفل اإعلن وتوزيع الجوائز 
على الطلبة الفائزين في م�شابقة فوؤاد فراج للإبداع العلمي في مركز هيا الثقافي. �شارك في الم�شابقة ع�شر 

مدار�س قدمت م�شاريع واأبحاثا علمية وفق فئتين :
الفئة الأولى 4 – 6
الفئة الثانية 7 – 10

التي دخلت  اأهداف الجائزة  ال�شيد مو�شى �شعبان في بداية الحتفال كلمة ا�شتعر�س فيها  األقى مدير المدر�شة 
ا للمهند�س با�شم فراج وعائلته لرعايتهم الم�شتمرة للجائزة ، و�شكر المدار�س  عامها ال�شابع ع�شر ، كما قدم �شكراً

الم�شاركة ولجنة التحكيم والمعلمين وكل من �شاهم في انجاح الحفل والم�شابقة . 
وفي نهاية الحفل وزعت الجوائز على الطلبة الفائزين والمدار�س الم�شاركة ، كما قدمت الهدايا التقديرية للجنة 

التحكيم والمعلمين والإداريين الم�شرفين .
وقد فاز بالم�ساريع

 في المركز الأول اليا�س قرم�س واأنطون البهو من المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاني وديانا حدادين 
من كلية دي ل�شال »الفرير«.

وفي المركز الثاني ثابت القي�شي من الكلية العلمية الإ�شلمية ويو�شف اأبو الليل من المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية 
/ ال�شمي�شاني.

وفي المركز الثالث عبدالله وهاب من المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / الأ�شرفية، وراما القي�شي من الأهلية 
للبنات ورعد اإ�شب�شيوتي ورمزي ق�شو�س من المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاني.

وقد فاز بالأبحاث.
بالجائزة الأولى حنا وليد قم�شية والجائزة الثانية عمر ع�شام حماد والجائزة الثالثة زيد مدانات وندين رامز 

فانو�س وجميعهم من المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاني.

مسابقة فؤاد فراج لإلبداع العلمي 
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النشاطات 

 Pets Day
المنزلية  حيواناتهم  اح�شار  الأطفال  من  الطلب  تم 
وتم عر�شها في �شاحة الرو�شة ليتمكن الأطفال من 
روؤيتها والتعرف عليها وتمييز الفروقات بينها يوم 

الخمي�س 2016/5/5.

زيارة مركز عمان للفرو�سية
قامت مجموعات ب�شتان بزيارة تعليمية ترفيهية اإلى مركز عمان للفرو�شية خلل الفترة 2016/5/11-9.

زيارة المركز الن�ساني لرعاية الحيوان
قامت مجموعات تمهيدي بزيارة تعليمية ترفيهية اإلى المركز الن�شاني لرعاية الحيوان خلل الفترة 10-9-

.2016/5/16-14-12-11

حفلة الأجداد
مو�شيقي  لحفل  الأمور  واأولياء  الأجداد  دعوة  تم 
الأطفال  قدم  حيث  تماري  وهبة  رو�شة  قاعه  في 
فقرات مو�شيقية واإيقاعية منوعة، وفي نهاية الحفل 
الحلويـات  وتناول  القهوة  ل�شرب  الجميع  دعوة  تم 
بالكرا�شي  تجهيزها  تم  التي  المظللة  ال�شاحة  في 

والطاولت خلل الفترة 2016/5/11-9.
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زيارة متحف الطفال
قامت مجموعات ب�شتان بزيارة تعليمية ترفيهية اإلى 

متحف الطفال ال�شبت 2016/5/14.

زيارة المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية
تم التن�شيق مع رئي�شات ق�شم )1-5( وطني ودولي 
�شفوف  اإلى  تمهيدي  مجموعات  اأطفال  لزيارة 
الأطفال  تعرف  بهدف  وذلك  البتدائي  الأول 
الأطفال  بين  األفة  وتكوين  الأرثوذك�شية  بالمدر�شة 
�شفية(  غرف  معلمات،  )اإدارة،  المدر�شة  وبيئة 

ال�شبت 2016/5/14.

زيارة الى حديقة الطيور
تعزيزااً لوحدة الطيور ولإثراء معرفة الأطفال حول 
واأنواعها  واأ�شكالها  واأحجامها  الطيور  خ�شائ�س 
اإلى  تعليمية  بزيارة  ب�شتان  اأولى  مجموعات  قامت 

حديقة الطيور خلل �شهر اأيار.

ر�سم جدارية خا�سة بالخريجين 
جدارية  بر�شم  تمهيدي  مجموعات  جميع  قامت 
خا�شة بالخريجين في المنطقة الخلفية من الرو�شة 

)مدينة ال�شير(.

الحتفال بنهاية العام الدرا�سي
قامت اإدارة الرو�شة بتح�شير برنامج �شيق لن�شاطات منوعة بمنا�شبة انتهاء العام الدرا�شي حيث ا�شتمل على 

الن�ساطات التالية:
افطار ت�شاركي 

اأطفال  الوجه لجميع  الر�شم على  تم  الرو�شة، كما  ( تم تح�شيرها في  بيتزا   ( تقديم وجبة طعام للأطفال  تم 
الرو�شة يوم ال�شبت 2016/5/28.

قامت جميع مجموعات الرو�شة في اإح�شار وجبة افطار �شاركوا ا�شدقاءهم فيها يوم الثنين 2016/5/30.
تم تقديم عرو�س م�شرحية مع ال�شاحر مي�شو ور�شم على الوجه واأعمال فنية والعاب منوعة بالغرف ال�شفية 

يوم الربعاء 2016/6/1.
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معالي االستاذ حيدر محمود يرعى االمسية 
الشعرية للشاعر جبران خليل جبران 

اإقامة  تم  محمود  حيدر  الأ�شتاذ  معالي  رعاية  تحت 
خليل  جبران  والآديب  لل�شاعر  �شعرية  اأم�شية 
جبران قدمها طلبة المدر�شة الوطنية الرثوذك�شية / 
ال�شرفية يوم الأحد 2016/5/15 على م�شرح فوؤاد 

يغنم.
وقد اأ�شرف على العمل المعلمات ان�شطا�شيا ال�شامي 

وبثينه الرب�شي.

خــــــاطرة خــــــاطرة

قال لها:

الن�ساُء ُهّن الّدواهي والّدوا ُهنَّ             ل طيَب للعي�ِش بالُهنَّ والبال ُهنَّ

فاأجابت:

اختارتها: �سيتا غاويوالّرجاُل ُهم الّمْرهُم والُمرُّ هُم               ل طيَب للعي�ِش بال ُهُم والبال ُهُم
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من هو الروح القدس؟
هو الأقنوم الثالث للثالوث القدو�س والمت�شاوي مع الآب والبن في 

الجوهر وغير المنف�شل عنهما.
هو الله الأزلّي بعينه : ونلحظ ذلك في حادثة حنانيا و�شفيرة )اأعمال 
الر�شل5: 3-4( فقال بطر�س: »يا حنانيا، لماذا ملأ ال�شيطان قلبك 
النا�س بل على  لم تكذب على  القد�س...اأنت  الروح  لتكذب على 

الله«. ا�شتعمل الكلمتين المترادفتين لتعبرا عن نف�س ال�شخ�س.
وكانت  والأر�س  ال�شماوات  الله  خلق  البدء  »في  الخليقة  بدء  وفي 

خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح  الله يرّف على وجه المياه« 
)تكوين 2-1:1( 

القد�ش؟ )يوحنا 15: 26( » ومتى جاء المعزي... روح الحق، الذي من عند الآب  الروح  ينبثق  ممن 
ينبثق، فهو ي�شهد لي« ونقر بهذا في د�شتور الإيمان. نلحظ اأن الآب هو الم�شدر فمنه ينبثق الروح القد�س، 

وكذلك منه يولد البن.
كيف يكون حلول الروح القد�ش؟ عندما حل الروح القد�س على التلميذ لم يكن الحلول بالجوهر واإل لأ�شبح 

التلميذ م�شتركين مع الله بالجوهر وبالتالي ل�شاروا اآلهة - حا�شا- واإنما كان الحلول بالنعمة.
القد�س في  القد�س علينا له عدة مفاعيل فينا كّل ح�شب احتياجه، ويظهر جليا دور حلول الروح  وحلول الروح 
الزواج،  المناولة،  العتراف،  المر�شى،  م�شحة  المقد�س،  الميرون  )المعمودية،  ال�شبعة:  الكني�شة  اأ�شرار 

الكهنوت( وكل عمل مقد�س يقوم به ال�شقف اأو الكاهن.
اإذا، فالروح القد�ش هو روح الله العامل فينا.

من العقيدة االرثوذكسية

يتقدم رئي�ش واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

اأ.د. يو�شف امل�شنات نائب مقرر اللجنة الثقافية وزوجته جوليت بتخرج ابنهما �شامي 
امل�شنات خريج املدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية من جامعة كامربدج – بريطانيا بتفوق 

EMBA وح�شوله على �شهادة املاج�شتري
ال�شتاذ ب�شكال متاروه  من مدر�شة ال�شم�شياين مبنا�شبة اإكليل ابنته خريجة املدر�شة 

الدكتورة غري�شي على الدكتور ليث لطفي 
الزميلة ميمي م�شيح وزوجها ال�شيد رميون ام�شيح مبنا�شبة اإكليل ابنهما وعد على ال�شيد 

ركان فاخوري 
ال�شيد �شليمان الكر�شة مرتل كني�شة القدي�شني ق�شطنطني وهيلنة مبنا�شبة اإكليل جنله ايهاب 

على ال�شيدة فادية حبيب

تهنئة وتربيك
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ش �سفيق نينـو

»واأنا اإن ارتفعت عن الأر�ش اأجِذب اإيلَّ اجلميع« )يو32:12( 
تف�سريها

َة في البرّية هكذا ينبغي اأن يرفع ابن  هنا يتكلم الرب ي�شوع الم�شيح عن رفعه اأي �شلبه،  »كما رفع مو�شى الحيَّ
الإن�شان« )يو14:3(،  قدم ي�شوع نف�شه للآب على ال�شليب كذبيحة بل عيب لجل خل�شنا ودفع العقوبات 
التي تاألم بها نيابة عنَّا،  واأوفى عن الإن�شان َدين الخطيَّة،  وبارتفاعه على ال�شليب رفع معه الإن�شان من اللعنة 

من  الم�شيح  مع  الإن�شان  وانتقل  الخل�س  حياة  اإلى 
قيامة اجل�شته عن يمين الآب،  وهكذا  اإلى  ال�شليب 
مع  الإن�شان  رفعت  التي  القوة  هو  ال�شليب  كان 
اإليه  الم�شيح من الأر�س اإلى ال�شماء .  وهو يجذب 
الإلهي،  وعرف  الحق  انفتحت عيناه على  كل من 
اأعماق ا�شرار ال�شليب فهو مو�شوع عبادتنا وفخرنا 
الم�شلوب  للم�شيح  مدينون  ونحن  ن�شرتنا  وَعَلم 
وفرحنا  واإيماننا  بحياتنا  الأموات  بين  من  والقائم 
الذي ل ُينـزع منَّا،  فلنرفع عيوننا وقلوبنا اإلى فوق 
حيث يجل�س الم�شيح له المجد والكرامة وال�شجود .  
ن في ال�شماء  »ولكي تجثو با�شم ي�شوع كل ُركبة ممَّ
وَمْن على الأر�س وَمْن تحت الأر�س ويعترف كل 
الآب«   الله  لمجد  رب  هو  الم�شيح  ي�شوع  اأن  ل�شان 

)في10:2 و 11( .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


