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صليب المحن 

للقديس بايسيوس 

اآلثوسي
لجنة مدار�س االحد وال�شبيبة الروحّية

كثيًرا  ت�شبُه  حياِتنا  في  نحمُلها  التي  لبان  ال�شُ اإنَّ 
رقابنا  حول  ُنعّلقها  التي  ال�شغيرة  ال�شلبان  تلك 
لحمايتنا، فهل تعتقدون اأنَّ �شليبنا كبيٌر؟ �شليُب 
م�شيِحنا هو وحدُه اّلذي كان ثقيًل جًدا. فالم�شيح، 
اإرادته،  وبمح�ِض  الب�شر  نحن  لنا  محّبتِه  بداعي 
ًفا  ُمخفِّ العالم  في  النا�ض  �شلبان  ُكلِّ  ِثقَل  حمل 

�شدائدنا بمعونتِه الإلهّية وتعزيته الحلوة.
�شليًبا،  مّنا  واحٍد  لكلِّ  ال�شالُح  الإلُه  ُيعطي 
يتنا�شب مع قدرتنا، ل لكي يعاقبنا، بل لي�شمح لنا 
ُه بالفعِل  اإلى ال�شماء، لأنَّ بال�شعود بهذا ال�شليب 
الكنز  قيمة  اأدركنا  لو  ال�شماء.  اإلى  ُم�شِعدٌة  �ُشلٌَّم 
الذي نجمعه من خلل اآلم �شيقاِتنا، لما تذمّرنا 
حاملين  ومجدناه،  الّرّب  ل�شكرنا  بل  و�شكونا، 
هذه  في  لنبتهج  لنا  وهبه  الذي  ال�شغير  ليَب  ال�شّ
في  تقاعدنا«  و»اأرباح  »اأَجرنا«  ولناأخُذ  الحياة 

الحياِة الأُخرى. 
ال�ضيقات  يتحّمل  الذي  الإن�ضان  هو  مغبوٌط 
الحياة  هذه  في  اخُتِبَر  فكّلما  الأر�ض،  على  هنا 
الأخرى  الحياة  المكافاأة  في  اأكثر، ح�شل على 
لأنَّ  بالله  رجاءنا  نفقد  اأّل  يجب  اأعظم.  ب�شكل 
بحدوث  ي�شمح  اأْن  قبل  لطيفة  بطريقة  يعمل  الله 

محنٍة ما، لكن النا�ض ل يدركون حكمته. فعندما 
البداية  الت�شّرف يحاول والده في  الطفل  ي�شيء 
م�شاعدته بلطف ليغّير �شلوكه. وفي اآخر المطاف 
ال�شّيء.  ال�شلوك  ح  لي�شحِّ الحزم  اإلى  الأب  يلجاأ 
يتغّيروا  اأْن  الب�شر  يرف�ض  عندما  وبالمثل، 
اأحياًنا  الله  ي�شمح  اللطيف   للأ�شلوب  وي�شتجيبوا 
وجود  لول  ي�شفون.  علَّهم  لل�شيقات  بتعّر�شهم 
اأكثر  الب�شر  الألم، الأمرا�ض والمحن، لأ�شبح 

ق�شاوة ولما كان باإمكانهم القتراب من الله.
حياتنا  و�شنواُت  وخادعٌة  زائفٌة  الحياة  هذه 
لأنَّ  كذلك،  ها  اأنَّ حظنا  ح�شن  ومن  معدودٌة، 
المرارة التي ُتخلِّفها ال�شدائد تمّر ب�شرعة، �شافيًة 
نفو�شنا بطريقة ت�شبه الأدوية الُمّرة. فكما ال�شحة 
تاأتي من الأدويِة الُمّرة، كذلَك خل�ض النفو�ض، 

اّلذي ُيكت�شُب ِمن خلل التجارب المريرة. 
المرجع: جزنا بالماء والنار
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بمنا�شبة حلول العام الدرا�شي الجديد 2016/ 2017  
كمدير  الحالي  من�شبي  من  اإنتقالي  مع  وتزامنه 
اإلى  ال�شمي�شاني  الأرثوذك�شية/  الوطنية  للمدر�شة 
موقع اآخر في جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية 
كم�شت�شار للهيئة الدارية للجمعية لل�شووؤن التربوية 
اإل  المنا�شبة  بهذه  ي�شعني  ل  الدولية  والعتمادية 
الثقافة  لجمعية  والتمنيات  التهاني  اأ�شدق  اأقدم  اأن 
والتعليم الأرثوذك�شية ممثلة بالهيئة الإدارية وجميع 
بالذكر  واأخ�ض  لها،  التابعة  التعليمية  الموؤ�ش�شات 
ال�شمي�شاني  الأرثوذك�شية/  الوطنية  المدر�شة  هنا 
باإدارتها الجديدة والهيئة التدري�شية وجميع العاملين 
فيها وطلبتنا الأعزاء واأولياء الأمور الكرام بالعام 
يجعل  اأن  القدير  المولى  راجيًا  الجديد  الدرا�شي 
هذا العام عامًا درا�شيًا مميزًا من حيث الإنجازات 

والنتائج في جميع المجالت.
ول ي�شعني هنا ال اأن اأنوه بما �شاهمت به وزملئي 
وطلبتنا  الأرثوذك�شية  الوطنية  المدر�شة  في 
على  الدارية  الهيئة  من  وتوجيه  بدعم  الأعزاء 
ت�شرفت  والتي  الما�شية  ال�شنوات  الثلث  مدى  
واإخل�ض،  اأمانة  بكل  المدر�شة  باإدارة  خللها 
الناجحة  الم�شيرة  ا�شتمرار  على  والمحافظة 
واأ�ش�ض  بناه  ما  على  والبناء  للمدر�شة  والمتميزة 
واإداريين.  م�شوؤولين  من  �شبقني  من  جميع  له 
الجميع  تعاون  خلل  ومن  دومًا  �شاأفخر  واإنني 
المحافظة  ومنها  المتميزة   بانجازاتها  بالمدر�شة 
والح�شول  عريقة  كمدر�شة  المدر�شة  �شمعة  على 
على العتمادية الدولية ) CIS( ثمرة جهود هيئات 
اإدارية واإدارات مدر�شية متعاقبة وما ت�شمنته من 
تطبيقات ومتطلبات التزمنا بها من طرق تدري�ض 

وتستمر المسيرة بعام دراسي جديد آخر
كلمة العددكلمة العدد

بروح  العمل  وتعزيز  مميزة 
على  والتركيز  الواحد  الفريق 
اأن الطالب هو محور الإهتمام 
والتعليمية  التعلمية  العملية  في 
بين  التن�شيق  عملية  وتعزيز 
والدوائر  الأق�شام  جميع 

في  والإخلء  ال�شلمة  اأنظمة  وتعزيز  والبرامج 
حالت الخطر وال�شحة المدر�شية وح�شولنا على 
الميدالية البرونزية والف�شية في برنامج الإعتماد 
وتطبيق  ال�شحية،  للمدار�ض  الوطني  ال�شحي 
واإ�شتعمال  الإلكتروني،  البريد  ا�شتعمالت 
المعلمين  وتزويد  ال�شفية،  الغرف  في  الإنترنت 
والإداريين بحا�شوب �شخ�شي، والتاأ�شي�ض لتفعيل 
ب�شبكة  المدر�شة  وربط  الإلكتروني،  الموقع 
المبنى  با�شتعمال  والبدء  المراقبة،  كاميرات  من 
ال�شتعدادات  وبدء  الجديد،  الريا�شي  الثقافي 
لدخال برنامج IB لل�شفوف )10-12( في عام 
يت�شع  ل  التي  النجازات  من  وغيرها   ،2018
المجال لذكرها. ول يعني كل هذا اأننا و�شلنا اإلى 
حالة الكمال بل ليزال اأمامنا الكثير من التحديات. 
�شتتابع  الجديدة  المدر�شة  اإدارة  اأن  واثق  واأنا 
للم�شي  المتعاقبة  الإدارات  من  كغيرها  الم�شيرة 
نحن  وها  الأمام.  اإلى  بالمدر�شة  ال�شير  في  قدمًا 
دورة  ابتداء  ومنها  كثيرة  تحديات  على  مقدمون 
جديدة من اإعادة الح�شول على الإعتمادية الدولية 
وجعل  الجميع   جهد  يتطلب  مما  وا�شتمراريتها 
متطلبات  الإعتمادية نمط عمل نلتزم به لأنه في 

�شميم اأهدافنا جميعًا لتقدم المدر�شة وازدهارها.
مع تمنياتي الخال�شة للجميع بالتوفيق والنجاح.

اال�شتاذ مو�شى ناجي �شعبان
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لقاء العددلقاء العدد

38 عاما من العطاء في ربوع المدرسة الوطنية االرثوذكسية
المعلمة مي قسوس خريجة الفوج االول تتوج 

مسيرتها في تسًلم إدارة المدرسة الوطنية 
االرثوذكسية / الشميساني

الوطنية  المدر�شة  من  الول  الفوج  طلبة  من 
نموذجًا  كانت   ،1972 عام  الأرثوذك�شية 
ال�شابعة  اإذ ح�شلت على المرتبة  للطالب المتميز 
في قائمة اأوائل المملكة للفرع الدبي لهذا العام. 
من�شب  في  تحل  عامًا،    44 وبعد  واليوم، 

مديرالمدر�شة،اإنها المربية ال�شيدة مي ق�شو�ض.
الوطنية  المدر�شة  مع  مي  ال�شيدة  حكاية 
طالبة  بين  وع�شق  ولء  حكاية  هي  الرثوذك�شية 
مجتهدة وموؤ�ش�شة تربوية عريقة. تروي لنا ال�شيدة 
بها  الثقافية  اللجنة  لقاء  اأثناء  الحكاية  الق�شو�ض هذه 
قرار  بمنا�شبة   2016/8/31 الربعاء  مكتبها  في 

تعيينها مديرة للمدر�شة.
تقول ق�شو�ض »كانت المدر�شة بالن�شبة لي بمثابة 
اأ�شرة  طلبة ومعلمين  كنا جميعًا  والبيت،  العائلة 
الولء  هو  الرثوذك�شية  يميز  ما  اأكثر  واحدة، 

للموؤ�ش�شة والروح اليجابية«.
العام  في  العامة  الثانوية  »اأنهيت  وت�شيف 
1972، كان عدد الخريجين حينها 10 منهم 9 

طالبات وطالب واحد«.
المملكة،  على  ال�شابعة  المرتبة  الق�شو�ض  نالت 
وبذلك  ح�شلت على منحة حكومية لدرا�شة اللغة 
بيروت  في  الميركية  الجامعة  في  النجليزية 
الى جانب الدبلوم في التعليم. بعد ذلك التزمت 
بعقد عمل مدته اأربعة اأعوام مع وزارة التربية 
والتعليم للتدري�ض في المدار�ض الحكومية عملت 
حينها  تذكر  الثانوية،  للمرحلة  معلمة   خللها 

كيف اأن اإحدى الطالبات كانت اأكبر منها �شنا.
ق�شو�ض  دفع  للرثوذك�شية  وال�شوق  الحنين 
الى  والعودة  التربية  ا�شتقالتها من وزارة  لتقديم 

لغة  كمعلمة  الم  مدر�شتها 
انجليزية للمرحلة الثانوية.

عدت  »عندما  الق�شو�ض  تقول 
على  محافظة  كانت  للمدر�شة 
ذات الجواء، تمكنت من بناء 
علقة �شداقة مع الطلبة، ال�شر 

العلقة  هذه  بناء  هو  ناجحًا  معلمًا  تكون  ان  في 
الودية مع الطلب«.

ولكن  الن�شان،  مع  يولد  �شيء  »التعليم  وتبين 
مهارات  تعزيز  في  دور  التدريبية   للدورات 
مع  تولد  موهبة  ال�شل  في  هي  المعلم،والتي 
لدي،  ما  واأعطيته كل  التعليم  الن�شان. ع�شقت 
معلمة  اأكون  اأن  هدفي  كان  طويلة  ل�شنوات 

وقريبة من الطلبة«.
العليا  لل�شفوف  كمعلمة  عملها  الق�شو�ض  بداأت 
تحديدا التوجيهي، بعد ذلك معلمة للم�شار الجنبي 
للغة  GCE، IGCSE  وبعد ذلك عينت من�شقة 
ثم  جامعات،  ومن�شقة  المدر�شة  في  النجليزية 
البرامج  ق�شم  رئي�شة  الثانوية،  للمرحلة  رئي�شة 

الجنبية واأخيرا مديرة للمدر�شة.
وتبًين »ا�شتمريت في التدري�ض حتى العام 2006، 
حينها �شعرت انه علي النتقال الى مرحلة اخرى 
الى مرحلة الدارة خ�شو�شًا اأنه خلل تلك الفترة 
وهي  الدارية  المهام  من  عددًا  ا�شتلمت  قد  كنت 

مهمة رئي�شة ق�شم البرامج الجنبية«.
ت�شتذكر الق�شو�ض ما حققته الرثوذك�شية على �شعيد 
ال�شنوات  تلك  »خلل  وتقول  النجليزية  اللغة 
بادرت الرثوذك�شية لطلق موؤتمر معلمي اللغة 
النجليزية.  في العام 1995 عقد الموؤتمر والذي 

ال�شيدة مي ق�شو�س
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وحكومية  خا�شة  مدار�ض  من  معلمًا   60 جمع 
لول مرة داخل مبنى المدر�شة وبرعاية  كاملة 
من المدر�شة. لحقا في العام 2000 قدم المركز 
لي�شبح موؤتمرًا  للموؤتمر  البريطاني دعمه  الثقافي 
من  وبرعاية  والمركز  المدر�شة  بين  م�شتركًا 
دون  الموؤتمر  ا�شتمر  والتعليم.  التربية  وزير 
انقطاع الى اليوم حيث بات ي�شارك به نحو 400 

معلم ومعلمة من مدار�ض خا�شة وحكومية.
وت�شيف »تمكنت الرثوذك�شية كذلك من تحقيق 
النتائج   ، IGCSE الـ  نتائج ممتازة في برنامج 
لي�شت مميزة فقط على م�شتوى الأردن بل على 

م�شتوى العالم«.
وحول تطلعات الق�شو�ض اليوم، تقول »لم اأكن 
لكني  المدر�شة،  اكون مديرة  اأن  في  يوما  اأفكر 
�شعرت باأهمية قبول هذا المن�شب لما فيه م�شلحة 
المدر�شة. حافظت المدر�شة خلل �شنوات على 
م�شتواها المتميز ولكن تبقى هناك تحديات يجب 

التعامل معها«.
وت�شيف »التحدي الأهم ال�شتمرار في التطوير 
المدر�شة  ح�شلت  به،  نقوم  ما  وهذا  والتح�شين 
العالمي  المدار�ض  مجل�ض  من  العتمادية  على 

ونعمل على تجديد هذه العتمادية«.
بالم�شتوى  والرتقاء  للمدر�شة  النتماء  تعزيز 
الكاديمي هما من الهداف التي يجب تحقيقها، 

بح�شب الق�شو�ض.
وتقول »منح ال�شلحيات والحفاظ على الكفاءات 
الكاديمية، تطبيق احدث و�شائل التعليم هي اي�شا 
من اهدافنا الى جانب بكل تاكيد الحفاظ على الجو 

الجتماعي وال�شري المميز للمدر�شة«.
التطوير والتح�شين ل حدود  ان  الق�شو�ض  توؤمن 
المتراكمة  والخبرات  اليومي  فالعمل  لهما 

والرادة تنتج حتما التميز.
اعتماد  التطوير  خطط  �شمن  انه  بينت  وختاما 
الوطنية  المدر�شة  في    IB ال  برنامج  تدري�ض 
ليبداأ   2018 العام  من  اعتبارا  الرثوذك�شية 

تدري�شه لطلبة المرحلة الثانوية.
تعتمد  مدر�شة  �شنكون  تاأكيد  بكل  »نعم  وتقول 
ثلث برامج اكاديمية  البرنامج الوطني وبرنامج 

»IB واعتبارا من 2018 برنامج ال ، IG
حرر اللقاء الإعلمية 
ندين النمري عكاوي

ع�شو اللجنة الثقافية
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

ورشات عمل في المدرسة الوطنية/ الشميساني
 30 وحتى   17 من  الفترة  في  التالية  التدريبية  الور�شات  اقيمت  المعلمين  لتاأهيل  التدريبية  الخطة  �شمن 
اآب 2016. عقدت ور�شة ا�شتراتيجيات التدري�ض للمعلمين الجدد في الفترة 17-2016/8/20 بواقع 12 
�شاعة تدريبية قدمها الدكتور محمد الحوامدة،وفي نهاية الور�شة  �شّلمت ال�شيدة نهى �شنودة نائب رئي�ض 

الهيئة الدارية وال�شيدة مي ق�شو�ض مديرة المدر�شة ال�شهادات على الم�شاركيين.

تدريبية  �شاعة  بواقع 25  الفترة 2016/8/27-22  في  الجدد  للمعلمين  ال�شفية«  عقدت ور�شة »الدارة 
قدمها الدكتور رمزي هارون. وفي نهاية الور�شة  �شّلم الدكتور اح�شان حمارنة رئي�ض الهيئة الدارية 

وال�شيدة مي ق�شو�ض مديرة المدر�شة ال�شهادات على الم�شاركيين.

 
 ”Theory of Knowledge“و  ”Research Skills“ ُعقدت ور�شتا عمل لمعلمي ال�شفوف من 6-12  بعنوان

قدمها الدكتور خطاب ال�شلمان.
بالقيم و مهارات  القيادة   « بعنوان  اآب  2016  الخمي�ض 25  المدر�شة  لجميع معلمي  ُعقدت ور�شة عمل 

الت�شال و التحفيز« في م�شرح فوؤاد يغنم بالمدر�شة قدمها الدكتور طارق ر�شيد.
ُعقدت ور�شة عمل لمعلمي اللغة العربية لل�شفوف من 4- 12 حول المناهج الجديدة وا�شتراتيجيات تدري�ض 

اللغة العربية في الفترة ما بين   27 – 30 قدمها الدكتور عمار بوال�شة. 
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جلنة مدار�س الحدجلنة مدار�س الحد

مخّيم المرحلة الثانويّة

مخّيم المرحلة المتوسطة

المراكز  كافة  م�شتوى  على  الأول  الثانوية  المرحلة  مخّيم  الروحّية  وال�شبيبة  الأحد  مدار�ض  لجنة  نّظمت 
ّف الثاني ع�شر( بعنوان »قّدها وقدود« والذي  ّف الثامن - ال�شّ التابعة للجمعّية في المملكة لمرحلة )ال�شّ
اأُقيم في قرّية التحديات / طريق المطار خلل الفترة من 28-2016/7/30 وبم�شاركة 120 طالبًا وطالبة 

و39 خادمًا وم�شاعدًا.
تمييزها  وكيفّية  الحالي،  الوقت  في  الم�شيحي  ال�شباب  تعتر�ض  التي  التحديات  طرح  المخّيم  تناول 
ومواجهتها. وقد تمَّ تناول هذه المحاور من خلل جل�شات ومحطات تفاعلّية على مدى يومين. كما تخّللها 
التي  التحّديات  هذه  حول  عطاالله  خري�شتوفور�ض  الأر�شمندريت  لقد�ض  نقا�ض  وحلقة  روحّية  محا�شرة 

يواجهها ال�شباب وكيفّية الت�شّدي لها. 

نّظمت لجنة مدار�ض الأحد وال�شبيبة الروحّية مخّيم المرحلة المتو�شطة الأول )ال�شف الرابع لغاية ال�شف 
ال�شابع( على م�شتوى كاّفة مراكز مدار�ض الأحد التابعة للجمعية في المملكة بعنوان »فتى ي�شوع« في مقّر مار 
�شربل/ طريق المطار خلل الفترة من 11-2016/8/13  وبم�شاركة 140 طفًل و 30 خادمًا وم�شاعدًا.

تناول المخّيم مفهوم »فتى ي�شوع« وما يجب اأن يتحّلى به من �شفات ومزايا. وقد تم طرح هذه المحاور 
الأر�شمندريت  لقد�ض  روحّية  محا�شرة  المخّيم  ت�شّمن  كما  يومين.  مدى  على  تفاعلّية  ت�شاركّية  بطريقة 

اأثنا�شيو�ض قاقي�ض حول مو�شوع المخيم.
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أخبار شبيبة القديس بطرس ووالدة اإلله.
» مغبوط العطاء أكثر من األخذ «

اأفراد �شبيبة  التقى  التاج،  ال�شيدة العذراء جبل  بح�شور قد�ض الأب ذيوذور�ض حداد راعي كني�شة ميلد 
القدي�ض بطر�ض و�شبيبة والدة الإله م�شاء  الخمي�ض 25 / 8 / 2016 في مقر ال�شبيبة بروح المحبة والعطاء 

خلل اإطلق معونة العذراء ال�شنوية لفتقاد خم�ض وع�شرين عائلة من الذين تحنن عليهم ي�شوع .
 وقد �شاركت ال�شبيبة باحتفال دير ينبوع الحياة – دبين في عيد رقاد والدة الإله يوم الجمعة 2016/08/26.

هذا، وتقوم ال�ضبيبة بخدمة تجليد الكتب المدر�ضية كن�ضاط  تخدم فيه المجتمع المحلي.

رحلة روسيا
نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية رحلة الى جمهورية رو�شيا الإتحادية ال�شديقة في الفترة من 

9-2016/9/16 للأع�شاء العاملين والموؤازرين واأ�شدقائهم.
حيث زار الوفد مدينتي مو�شكو و�شانت بطر�ض برغ، وقد ا�شتمتع الم�شاركون بالمناظر الخلبة وزاروا 

العديد من الكنائ�ض والمتاحف الرو�شية ال�شهيرة.
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تهنئة وتقدير لألستاذ موسى ناجي شعبان
الجديد  موقعه  ال�شمي�شاني   / الأرثوذك�شية  الوطنية  للمدر�شة  ال�شابق  المدير  �شعبان  ناجي  مو�شى  للأ�شتاذ  �شادقة  تهنئة 
ال�شكر لجهوده الخًيرة في  التربوية والإعتمادية الدولية للهيئة الإداريةاإعتبارًا من 2016/9/1 مع  لل�شوؤون  م�شت�شارًا 
المدر�شة  بح�شول  اأثمرت  والتي  �شنوات  ثلث  البالغة  خدمته  مدة  طوال  الأرثوذك�شية  الوطنية  موؤ�ش�شتنا  ونماء  تقدم 

.CIS الوطنية الأرثوذك�شية على الإعتمادية الدولية من مجل�ض المدار�ض العالمي

تهنئة للسيدة مي قسوس المديرة الجديدة للمدرسة الوطنية 
األرثوذكسية / الشميساني

والتي  ال�شمي�شاني   / الأرثوذك�شية  الوطنية  للمدر�شة  كمديرة  الجديد  بمن�شبها  ق�شو�ض  لل�شيدة مي  التهنئة  ب�شادق  نتوجه 
تخرجت منها كطالبة متميزة وخدمت فيها في منا�شب تعليمية وتربوية واإدارية متمنين لها اإ�شطراد التوفيق والنجاح.

تهنئة بمناسبة عيد االضحى المبارك
عيد  حلول  بمنا�شبة  التعليمية  موؤ�ش�شاتها  في  العاملين  والأخوة  الأخوات  جميع  الإدارية  الهيئة  واأع�شاء  رئي�ض  يهنىء 
الأ�شحى المبارك، اأعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات في ظًل ح�شرة �شاحب الجللة الملك عبدالله الثاني 

ابن الح�شين المعظم.

إعالن
تقيم لجنة ال�شبيبة الن�شائية رحلة الى منطقة المغط�ض يوم الثلثاء 10/25 /2016 . اآخر موعد للت�شجيل الثلثاء 18 /10.

لمزيد من المعلومات مراجعة مكتب  الجمعية هاتف9/ 5674418 ، 5676589 فرعي 17
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لماذا نجعل يدنا بهذا ال�شكل عندما نر�شم اإ�شارة ال�شليب ؟ 
هم مع بع�شهم البع�ض ندلُّ على اأن الآب  الإبهام وال�شبابة والو�شطى ب�شمِّ

والإبن والروح القد�ض اإله واحد غير منف�شل.
راحة اليد ترمز اإلى اأح�شاء مريم العذراء. 

البن�شر والخن�شر، يرمزان اإلى اأن الم�شيح بطبيعتيه )الإلهية والب�شرية( قد 
حّل في اأح�شاء مريم العذراء.
كيف نر�شم اإ�شارة ال�شليب؟ 

اأول: نبداأ بر�شم اإ�شارة ال�شليب على الجبهة ونقول: »با�شم الآب« الذي في ال�شماء.

من العقيدة األرثوذكسية

العذراء  اأح�شاء مريم  ال�شماء وحل في  الذي نزل من  البطن ونقول: »والبن«  الإ�شارة على  ثانيا: ن�شع 
ِلب وُقِبر وقام في اليوم الثالث و�شعد اإلى ال�شماء وجل�ض عن يمين الآب. و�شُ

ثالثا: ن�شع الإ�شارة اإلى الكتف الأيمن رمزًا لجلو�ض البن عن يمين الآب. 
رابعا: ن�شع الإ�شارة اإلى الكتف الأي�شر قرب القلب ونقول: »والروح القد�ض الإله الواحد اآمين« رمزا اإلى اأن 
الروح القد�ض ي�شكن في قلوبنا،وبهذا نكمل ر�شم ال�شليب طالبين من الله ان يعطينا هذا الإيمان بقلب طاهر ونقي.

ومن الجدير بالذكر اأن اإ�شارة ال�شليب لها قوة كبيرة على طرد ال�شياطين، واإجراء المعجزات �شريطة اأن 
ُتر�شم بال�شكل ال�شحيح لتعطي �شكل الم�شيح على ال�شليب، وان ُتر�َشم بقلٍب موؤمٍن طاهر. فهو من قال: 

»ثقوا اأنا قد َغَلبُت العالم« )يوحنا 16: 33(
saeda_shami@oes.edu.jo للمزيد من ال�شتف�شار: يرجى مرا�شلتنا على البريد اللكتروني 

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

ال�شيد اح�شان ال�شاحوري وزوجته ال�شيدة نارميان جمروح ال�شاحوري مبنا�شبة اإكليل جنلهم اإبراهيم على 
االآن�شة كالرا عي�شى وكيله بتاريخ 2016/8/6.

الزميلة روال الرتزي من مكتب اجلمعية وزوجها ال�شيد ق�شطة �شالمة مبنا�شبة اإكليل جنلهم �شامي على 
االآن�شة مي�شا اإميل خوري بتاريخ 2016/9/1 .

ال�شيد زهري ن�شار وزوجته ال�شيدة �شوزان غاوي ن�شار مبنا�شبة اإكليل جنلهم فوؤاد على االن�شة اأماندا 
�شاريل كيال بتاريخ 2016/9/2

الزميل �شفيق بيرتو من مكتب اجلمعية باملولود اجلديد اندرو بتاريخ 6 /2016/9.
الدكتور عودة ال�شلمان ع�شو اللجنة الثقافية مبنا�شبة ح�شول جنله الدكتور �شامر عودة ال�شلمان على 

البورد االمريكي يف ال�شيدلة ال�رسيرية 
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رئي�س واأع�شاء الهيئة االإدارية جلمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها العاملني 
واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية واالإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن 

مينحهم ال�شرب،والى جنات اخللد: 
الوطنية  املدر�شة  طالبات  اإحدى  �شادق  جورج  بري�شيل  املرحومة  بوفاة   غي�شان  واآل  �شادق  اآل   •
�شادق  اآل  ومن  اأر�رضوم  اأ�شقف  �شادق  قي�ض  املطران  �شيادة  من  ويتقدمون  ال�شابقات  الأرثوذك�شية 

ووالديها جورج �شادق وهيلدا الغي�شان ومن �شقيقيها كري�شتينا وفوؤاد باأحر التعازي.
• الزميلة زها نينو من مدر�شة ال�شمي�شاين بوفاة والدتها املرحومة اأفلني نقول املعلوف » اأم منري« والعزاء 

مو�شول للدكتور �شمري قطامي بوفاة والدة زوجته زها.
• الزميل اأيوب بطار�شة من مدر�شة ال�شمي�شاين بوفاة والده املرحوم يو�شف اأيوب بطار�شة » اأبو عبدالله« 

والعزاء مو�شول للزميل هادي بطار�شة من مدر�شة ال�شمي�شاين.
• الزميل توفيق خليل » اأبو مينا« من مكتب اجلمعية بوفاة والد زوجته املرحوم فريد نقول الناطور »اأبو 

فرا�ض«
• الزميل الأ�شتاذ راتب عبوي من مدر�شة الأ�رضفية بوفاة �شقيقه املرحوم فاروق نعمة عبوي

 » اأبو اإح�شان«.
• ال�شيد خليل ن�رض ع�شو الهيئة الإدارية بوفاة املرحومة نهاد كمال النرب زوجة خاله املحامي جورج نزهة.

• الزميلة جمانه ا�شمري  من مدر�شة ال�شمي�شاين بوفاة عمتها املرحومة �شميه عبد الله عو�ض ا�شمري.
• الزميلة و�شام عواد من مدر�شة الأ�رضفية بوفاة والدتها املرحومة با�شمة رفيق عواد.

• الزميلة �شائدة ال�شامي من مكتب اجلمعية بوفاة خالها املرحوم فوزي �شامل نينو والعزاء مو�شول للزميلة 
متارا نينو بوفاة عمها.

• الزميل �شعيد دبابنه من مكتب اجلمعية بوفاة املرحوم غ�شان يو�شف عيا�ض �شقيق زوجته.
• ال�شيد �شمري خ�رض نينو بوفاة املرحومة ناديا جنيب عيد والدة زوجته ال�شيدة نينا مو�شى نينو .

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

» بدوين  ال تقدرون ان تفعلوا �شيئا« ) يو15: 5(
تف�شريها

يقول ال�شيد له المجد » بدوني ل تقدرون ان تفعلوا �شيئا« يعني اقبلوني لأدخل حياتكم واأعمل فيكم 
اأن ندرك  الفكر،التي بها وحدها يمكن  ا�شتنارة  لتقبلوا  الله، ولأفتح قلوبكم واأذهانكم  اأعمال  وبكم 

هي  الآية  هذه  نورالم�شيح.  في  ون�شير  الحق 
فينا  يعمل  قبوله  اأي  نبني عليه،  الذي  الأ�شا�ض 
م�شيئة الله ويتمم فينا ولنا و�شاياه المقد�شة وهي 
الطريق للحياة الأبدية التي يدعو اإليها الم�شيح.

ل ن�شتطيع اأن ن�شنع �شيئًا بدون الرب » اإن لم تثبتوا 
فيَّ ل تقدرون اأن تفعلوا �شيئًا« كما اأن الم�شيح هنا 
يعلمنا اأن نثبت فيه ومعه م�شبِّهًا ذلك بالغ�شن الذي 
يثبت في ال�شجرة اإذا خلع عنها خرج من دائرتها 

وجفَّ ول ي�شتخدم ل�شيء اإل للنار.
ما  تطلبون  فيكم  كلمي  وثبت  في  ثبتم  ان   «

تريدون فيكون لكم« ) يو15: 7(

www.facebook.com/groups
13301842671034671


