
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 259( ال�شنة الثانية والع�شرون كانون الأول  2016

ة بالأع�صاء ت�صدرها ن�صرة داخلّية خا�صّ

جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صّية
يوحنا 12.15  ) هذه و�ضيتي �أن حتبو� بع�ضكم بع�ضًا كما �أحببتكم (
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عيد الظهور اإللهّي 
والمعروف بيننا بـ 
»عيد الغطاس« 

في  انغما�سه  اأي  ي�سوع  بِّ  الرَّ غط�ِس  اإلى  اإ�سارة 
»المعمودية«،  ت�سميته  والذي درجنا على  الماء، 
كذلك �ُسّمَي في القديم »عيد الأنوار« لأنَّ الّله نور 
اأنواًرا  ي�سيروا  اأن  النا�س  ويعطي  يظهر  وكنوٍر 

من هذا النور الذي ل يغرب.
ُيق�سد بالظهور الإلهي ظهور الرب ي�سوع للنا�س 
الله  وظهور  المنتظر.  الم�سيح  ب�سفته  مّرة  اأول 

ثالوًثا.
ًل واأخيًرا،  ا ال�سهادة للرب ي�سوع فهي من الّله اأوَّ اأمَّ
عليه  بانحداره  له  �سهد  الذي  القد�س  الروح  من 
بهيئة ج�سمية مثل حمامة ومن الآب الذي �سهد له 
ب�سوت من ال�سموات يقول: »هذا هو ابني الحبيب 
المعمدان  يوحنا  من  ا  واأي�سً �سررت«.  به  الذي 
الذي �سهد له قاِئًل: »اأنا قد راأيت و�سهدت اأن هذا 

هو ابن الّله« )يو34:1(.

مياه  في  ي�سوع  الرب  نزول 
في  الخليقة  اأدخل  الردن 
واقع جديد بالكلّية. المياه رمز 
انغم�س  ي�سوع  الرب  للحياة. 
بالكّلية.  فيها  ودخل  حياتنا  في 
بالمياه  ت�سربل  ولما  اتخذها، 

قّد�سها وقّد�سنا.
في الظهور الإلهي تبرعمت ولدة جديدة، حياة 
كل  من  ينقذنا  ال�سيد  ياأتي  جديدة.  خليقة  جديدة، 
اأعّد  المياه  وبتقدي�سه طبيعة  التنين وفخاخه،  حيل 
واأعادنا  والروح  بالماء  الولدة  اإعادة  طريق  لنا 
اإلى الحرية الأولى، معمودية ال�سيد تاأتينا كختٍم، 
هو  لما  اأجله،  من  اأتى  ِلما  كاإعلٍن  كعربوٍن، 
لنزوله  ر�سٌم  الماء  اإلى  نزوله  يحقّقه،  اأن  مزمٌع 
اإلى الجحيم بالموت، حتى متى خرج بالج�سد من 
المياه – من الموت – القيامة، اأخرجنا اإلى الحياة 
الجديدة وانفتحت لنا به ال�سماوات كما انفتحت له 

اإثر خروجه من الأردن.
من  ولي�س  اأفعالك  وعجيبٌة  يارّب،  اأنَت  »فعظيٌم 

قوٍل يفي ت�سبيح عجائبك«.

امل حداد قاقي�ش 
مقرر جلنة مدار�س الحد

وال�سبيبة الروحية 
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مع كل عام جديد ي�ساأل كل اإن�سان، ل بل يت�ساءل، 
ياأمل  فالموظف  الجديد،  العام  له  �سيحمله  عما 
والطالب  بوظيفة،  الجامعة  وخريج  بترقية، 
والمري�س  وفير،  بربح  ال�سركة  ومدير  بنجاح، 
ب�سفاء عاجل، والمخطوبة بزواج �سعيد، والحامل 
اأما تجار الحروب فياأملون بمزيد  بمولود جميل. 
من الحروب لبيع المزيد من اأ�سلحة القتل والدمار، 
واأما ال�سعوب فتاأمل بعام اأمن و�سلم وا�ستقرار. 
لنف�سه  هو  �سيحمله  عما  نف�سه  اأحد  ي�ساأل  لم  ولكن 
اأمل  من  وللعالم  ولوطنه  ولمجتمعه  ولأ�سرته 
وعمل واإنجاز ي�سهم في �سعادة الآخرين والإرتقاء 
ب�سوية الحياة لديهم ماديًا ومعنويًا ح�سب ما يتوفر 
عليه من اإمكانيات فكرية ومادية. فالإن�سان يعي�س 
من  ذلك  وغير  ودواء  وك�ساء  غذاء  من  ياأخذ  بما 
م�ستلزمات العي�س، ولكنه يحيا بما يعطيه من فكر 
رغم  اأحياء  الثرى  تحت  هم  فكثيرون  واإنجاز. 
الزمن.  من  قرون  اأو  عقود  منذ  غادرونا  اأنهم 
�أفالطون  �أو  �أر�سطو  �أو  �سقر�ط  يذكر  منا ال  فمن 
ومن  والفل�سفة،  الفكر  رجال  من  خلدون  ابن  اأو 
منا ل يذكر اأرخميد�س اأو فيثاغورو�س اأو اإقليد�س 
اأو  كوري  ماري  اأو  الخوارزمي  اأو  نيوتن  اأو 
العلماء  من  الكثيرون  وغيرهم  اأدي�سون  اأو  نوبل 
من  وبعدهم  هوؤلء  كل  قبل  بل  ل  والمخترعين، 
الم�سيح  ال�سيد  الب�سرية وفاديها  يحيا مع مخل�س  ل 

عام جديد، عام أمل وعمل
كلمة العددكلمة العدد

الإيمان  زرع  الذي  المجد  له 
قلوبنا  في  والمحبة  عقولنا  في 
فبميلده  نفو�سنا.  في  والرجاء 
ولدنا من جديد وبقيامته نه�سنا 
اإلى  بالخطيئة  الموت  من وهدة 
رجاء القيامة بالتوبة والإيمان. 

اأن  دون  ويغادرون  يعي�سون  الذين  كثيرون 
بما  �سوداء  �سفحات  يتركون  اأو  اأحد،  يذكرهم 

اقترفوه من اآثام بحق اأنف�سهم وبحق الغير. 
اإل  اإن�سانيته  تتحقق  ول  الإن�سان  حياة  تكتمل  ل 
فالإيمان  والمعرفة.  والحكمة  والمحبة  بالإيمان 
بالّله وتعاليمه ال�سماوية تمثل نهج الحياة الحقة التي 
في  المحبة  �سكنت  فاإذا  نحياها.  اأن  علينا  يتوجب 
القلب حّركت العقل لفكر نّير والأيدي لعطاء خّير 
واأنطقت الل�سان بالحق البّين، وبالحكمة ن�ستثمر ما 
نتوفر عليه من فكر ومادة لخيرنا ولخير الإن�سانية، 
وبالمعرفة نثري الإن�سانية بكل ما ي�سهم في الإرتقاء 

بنوعية الحياة لدى الفرد والمجتمع فكرًا وعمًل.
فليكن عامنا الجديد عام اأمل وعمل واإنجاز لن�ستحق 

الحياة باأجمل �سورها واأ�سمى معانيها.
فبالمحبة نزداد �سعادة وبالعطاء نزداد ثراء وبهما 

تحلو الحياة وتزداد األقا و�سياء.
ووطننا  وموؤ�س�ساتها  وجمعيتنا  واأنتم  عام  وكل 

ومليكنا باألف خير.

بقلم 
 اأ.د. يو�سف م�سنات
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تحت رعاية السيد عيسى عبداهلل حمارنه والسيدة عبال 
ابراهيم حمارنه قدم طلبة الدراما مسرحية » ريد ريال«

عبل  وال�سيدة  حمارنه  عبدالله  عي�سى  ال�سيد  برعاية 
الوطنية  المدر�سة  احتفالت  و�سمن  حمارنه  ابراهيم 
وراأ�س  الميلد  بعيدي  ال�سمي�ساني   / الأرثوذك�سية 

ال�سنة ودعمًا لمعونة ال�ستاء  »معونة الخير« .
ريل«  »ريد  الم�سرحي  العر�س  الدراما  طلبة  قدم 
يغنم   فوؤاد  م�سرح  على   2017/12/17 الخمي�س 
اإح�سان  الدكتور  الإدارية  الهيئة  رئي�س  بح�سور 

ومديرة  الإدارية  الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد  حمارنه 
الزملء  من  وعدد  ق�سو�س  مي  ال�سيدة  المدر�سة 
اأعجب  حيث  ومعلمين،  اإداريين  من  والزميلت 
اأخرجه  والذي  والمتقن  الممتع  بالعر�س  الح�سور 
فيه  تناول  ع�سري  باأ�سلوب  �ساهين  ذياب  الأ�ستاذ 
م�ساهد   1500 حوالي  العر�س  �ساهد  عالمية.  ق�سة 

من خلل �ستة عرو�س. 

�سارك بالعمل )45( طالبًا وطالبة من المدر�سة، هم )ح�سب الحروف الأبجدّية(: اأحمد ا�سماعيل، اأحمد �سلطان، 
ا�سحق، جوزفين عبود، جويل  تلغراف، جوان جابر، جورج  لّل�س، جزيل  تال  تارا عّبود،  اأنجليكا حب�س، 
�سلين  ال�سميد، �سليم م�ساعين،  اأبو  ال�سعلن، زيد  �سابا، رهف  �ساهين، رزان  الدير، خالد زماميري، رامز 
زبانة، كارول  فوزي  قاقي�س،  فريد  حمارنة،  فرح  �سكريان،  فرتن  المجالي،  عون  ق�سو�س،  طارق  نقل، 
زيدان، كيرا يغنم، ليان ناعوري، لين عبادي، لين �سكريان، ماجد ق�سي�س، مايا �سحادة، ماريا حمارنه، ميرا 
اأ�سماوؤهم في تقديم الأغاني: تال  التالية  الهل�سة. كما �سارك طلبة الكورال  ال�سعلن، و�سن  الحاج ح�سن، مي�س 
»الأيدي  لطلبة  بالإ�سافة  لل�س،  كور، ميراي  ماريا  ناعوري،  ليث  كمال،  �سارة  فزع،  ر�ستم، جورج 

الم�ساعدة« الذين �ساعدوا في ا�ستقبال الجمهور وتنظيم الحفل. 
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حفل انطالقة معونة الشتاء
تحت رعاية ال�سيد عي�سى عبدالله حمارنه وال�سيدة عبل ابراهيم حمارنه وبح�سور الدكتور اإح�سان حمارنه 
اأقيم حفل  رئي�س الهيئة الإدارية وعدد من اأع�ساء الهيئة الإدارية ومديرة المدر�سة ال�سيدة مي ق�سو�س، 
الفرقة  الريا�سي وبم�ساركة  الثقافي  المبنى  الإثنين 19 / 12 / 2016 في  ال�سنوية  ال�ستاء  انطلق معونة 

المو�سيقية لمدر�سة ال�سمي�ساني وكورال المدر�سة بقيادة ال�ستاذ همام عيد.
وقد األقت ال�سيدة نهى �سنوده نائب الرئي�س مقرر لجنة معونة ال�ستاء كلمة �سكرت فيها راعيي الحفل.
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األفاضل عيسى وعبال حمارنه
الجمعة 2017/1/6 (،  في يوم جميل م�سم�س،) 
حمارنه  عبدالله  عي�سى  ال�سيد  من  كل  للقاء  ذهبنا 
الإدارية  الهيئة  رئي�س  اإح�سان  الدكتور  والد 
بيتهما  في  حمارنه  ابراهيم  عبل  ال�سيدة  وزوجته 

في مدينة مادبا.
كان ال�ستقبال حارًا ووديًا من جميع  اأفراد اأ�سرة  
ال�سيد عي�سى حمارنه،  حيث حدثنا اأبو اإح�سان عن 
علقته باأ�سرته واأجواء التعامل معهم بروح المحبة 
وزوجها  عفاف  الكبرى  الإبنة  وهم  والمودة 
الدكتور  الأكبر  واإبنه  زيادين،  خليل  الدكتور 
والمهند�س  حمارنه،   �سروق  وزوجته  اإح�سان 
عامر وزوجته �سفاء ق�سو�س، والمهند�س عبدالله 
وزوجته رنا جميعان، والمهند�س اأيمن وزوجته 
خالد  الدكتور  وزوجها  واإيمان  طنو�س،  زيلدا 

�سما�س.
في بداية الجل�سة بادرنا الدكتور اإح�سان بالقول اأن 
مع  تعامل  الذي  جيله  في  القلئل  من  كان  والده 
اأن  له  ي�سبق  لم  اأنه  اأبنائه بروح ديمقراطية حيث 
الأ�سرة  اأفراد  مع  الت�ساور  بعد  اإل  قرار  اأي  اتخذ 
هذا  واأن  د.اإح�سان  قاله  ما  والده  اأكد  وقد  كافة. 
الذين  وبناته  لأبنائه  ثقته ومحبته  تعبيرًا عن  كان 
الآخرين  مع  التعامل  في  العليا  المثل  فيهم  غر�س 

بروح ت�سودها الألفة والحترام المتبادل.
كان من اأولويات ال�سيد عي�سى حمارنه تربية اأبنائه 
في  وتعليمهم  ال�سالحة  الم�سيحية  التربية  وبناته 
اأرقى الجامعات كي يت�سلحوا بالعلم لخدمة الوطن 

والمجتمع بجدارة واإقتدار.
اأ�سرته  اأفراد  على  الم�ستنير  الرجل  هذا  يبخل  لم 

بالعطاء ماديًا ومعنويًا رغم �سح الموارد اآنذاك، 

من  اأحد  بين  يميز  ل   – وليزال   – دائمًا  وكان   
الأبناء اأو الأحفاد.

دربه  رفيقة  بم�ساعدة  قام  كيف  اإح�سان  اأبو  حدثنا 
اأم اإح�سان في ر�سم �سجرة عائلة حمارنه التي يعتز 
بها وتمنى على الأجيال القادمة موا�سلة العمل في 

تحديثها لتتوافر في كل بيت.
من  قادمًا  مادبا  اإلى  ح�سر  عندما  ذكرياته  من 
والذي  حمارنه  توما  المرحوم  �سقيقه  اأن  الكرك 
كان   1929 عام  ماأدبا  لبلدية  رئي�س  �ساد�س  كان 
من  المياه  جر  م�سروع  تنفيذ  اإلى  بادر  من  اأول 
اإلى  لي�سل  اأنابيب  خط  عبر  مو�سى  عيون  وادي 
خزان ماء كبير غرب المدينة لتوفير المياه لأهل 
الحيوي  الم�سروع  لهذا  التمويل  وفر  حيث  ماأدبا 
في  مادبا  اأبناء  من  التبرعات  جمع  خلل  من 

الأردن والمهجر.
التي  القديمة  العادات  عن  اإح�سان  اأبو  حدثنا 
والتي  اآنذاك  المحلي  المجتمع  اأفراد  بين  جمعت 
والأخوة  والتكافل  الت�سامن  روح  ت�سودها  كانت 
ال�سادقة، حيث اأن النخوة العربية الأ�سيلة كانت 
الدافع لكي يتعاون اأهل المدينة  كافة في م�ساعدة 
الزيتون  يجمع  اأو  بيتًا  يبني  اأن  يريد  اإن�سان  اأي 

لقاء العددلقاء العدد
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الأفراح  في  جانبه  اإلى  للوقوف  فيهبوا  حقله  من 
ولكنه  كثيرًا  بها  يعتز  العادات  وهذه   . والأتراح 
ياأ�سف اأن العلقات بين اأبناء المجتمع  اأ�سبحت في 

اأيامنا هذه تت�سم بالفردية والمظاهر الخارجية.
اأما عن الزوجة الوفية والأديبة الباحثة في التراث 
عن  طويًل  حدثنا  فقد  حمارنه  عبل  ماأدبا  وابنة 
الإتحاد  تاأ�سي�س  في  وم�ساركتها  الأدبية  رحلتها 
بنك  اأ�سدقاء  وجمعية  ماأدبا  الأردني/  الن�سائي 
المحلي  المجتمع  خدمة  في  قدمته  وما  العيون 
عامًا  وخم�سين  �ستة  على  تزيد  لمدة  تطوعًا 
الموؤتمرات  من  العديد  في  لم�ساركتها  بالإ�سافة 
ورابطة  الم�سيحية  ال�سابات  كجمعية  والجمعيات 

الكتاب الأردنيين وغير ذلك.
اإح�سان  اأم  الفا�سلة  ال�سيدة  مع  اللقاء  هذا  وخلل 
بل  الذي  بالعطاء  حافلة  حياتها  كانت  كيف  حدثتنا 

التي  الأهداف  من  كان  مجتمعها.  لأبناء  حدود 
�سعت اإليها تحقيق حلم والدها المرحوم ابراهيم باأن 
توا�سل تعليمها الجامعي لأنه كان قد وعدها باإتمام 
درا�ستها لكنه لم ي�ستطع الوفاء بوعده اآنذاك. لكنها 
اآلت على نف�سها اأن ت�سق الطريق بهمة وعزيمة حتى 
تح�سل على ال�سهادة الجامعية.  وقد ذكرت خلل 
�سجعها  الذي  لزوجها  يعود  اأي�سًا  الف�سل  اأن  اللقاء 
ووقف اإلى جانبها حتى حققت هذه الأمنية الغالية.

توجت ال�سيدة اأم اإح�سان هذا اللقاء الرائع  بتكريم 
موؤلفاتها  من  مجموعة  باإهدائهم  كافة  الح�سور 
الأدبية القيمة، وهذه لفتة كريمة نعتز بها ونثمنها 

عاليًا.
كان هذا اللقاء فر�سة رائعة اأي�سًا لنتبادل اأطراف 
الذين  الكريمة  العائلة  هذه  اأفراد  مع  الحديث 

غمرونا بلطفهم ومحبتهم وكرم ال�سيافة.
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الدكتور إحسان حمارنه يفتتح بازار الجمعية السنوي

لجنة الشبيبة النسائية

الدكتور  عليها،افتتح   وللقائمين  لجمعيتنا  والنجاح  التقدم  فيها   تمنى  قاقي�س  الك�سيو�س  الأب  قد�س  من  ب�سلة 
المبنى  اأقيم الأربعاء 2016/12/7 في  ال�سنوي والذي  الجمعية  الهيئة الإدارية  بازار  اإح�سان حمارنه رئي�س 
الثقافي الريا�سي- القاعة الرئي�سية بح�سور عدد من اأع�ساء الهيئة الإدارية واأع�ساء الهيئة العامة من عاملين 
وموؤازرين ونائبة مديرة المدر�سة ال�سيدة �سوفي �سمور وعدد من الإداريين والمعلمين واأ�سرة مكتب الجمعية. 
اإنجاح  �سكر الرئي�س مقرر اللجنة الإجتماعية والن�سائية  ال�سيدة �سيتا غاوي على جهودها وجهود ال�سيدات في 

البازار وتمنى لهن اأعيادًا مجيدة وعامًا �سعيدًا عليهن وعلى اأ�سرهن. 

الن�سائية  ال�سبيبة  لجنة  اأقامت 
المجيد  الميلد  ع�ساء  حفل 
الحد 2016/12/4 ، ا�ستمتع 
بلغ  والذي  بالحفل  الح�سور 
عددهم 125 م�ساركًا حيث تم 
والجوائزعلى  الهدايا  توزيع 
الحفل  الجميع وتم ر�سد ريع 
وم�ساعدة  ال�ستاء  معونة  لدعم 

الطلبة الغير المقتدرين.
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للجنة  التابعة  الديني  التاأهيل  خريجي  لجنة  اأقامت 
مميزة  اأم�سية  الروحّية  وال�سبيبة  الأحد  مدار�س 
على اأ�سواء �سموع الميلد بعنوان »حكواتي من 
كانون   10 الموافق  ال�سبت  يوم  بربارة«.  زمن 
التابع  الريا�سي  الثقافي  المبنى  في  الأول 2016 
الدائم  التوا�سل  على  ا  حر�سً وذلك  للجمعية، 
وا�ستمراًرا  الديني  التاأهيل  دورات  خريجي  مع 
لأبناء  والروحي  الكن�سي  التثقيف  في  لدورها 

الرعية الأرثوذك�سّية الموؤمنين. 
ابتداأت الأم�سية بكلمة لمقرر اللجنة الأخت اأمل حداد.
)الحكواتي(  ف�سحو  �سليم  الأخ  مع  �سرنا  ثمَّ  ومن 
على دروب القدي�سة العظيمة في ال�سهيدات بربارة 
التي ع�سنا معها لحظة بلحظة باأ�سلوٍب �سيق وكاأن 

الأحداث اأمامنا.
 واأثرى قد�س الأب رومانو�س الأم�سية بغذاء روحّي 

النشاطات
طلب  تماري  وهبة  رو�سة  اأطفال  �سارك 
المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية بحملة معونة الخير 

ال�سنوية بتقديم التبرعات النقدية والعينية.
احتفاالت عيد الميالد 

بمنا�سبة احتفالتنا باأعياد الميلد المجيد وما تحمله 
اأولياء  دعوة   تم  والفرح،  المحبة  معاني  من 
اأنا�سيد  على  ا�ستمل  حفل  لح�سور  الأطفال  اأمور 
عيد الميلد في م�سرح الرو�سة،  وبعد الحتفال 
�سارك اأولياء الأمور اأطفالهم  بتح�سير هدية العيد. لإدخال الفرح والبهجة في  نفو�س اأحبائنا الأطفال 

ح�سر �سانتا كلوز برفقة )عمو �سادي( حيث وزع 
ت�سمن  عر�سًا  قدم  اأن  بعد  الأطفال  على  الهدايا 

اأنا�سيد عيد الميلد ورق�سات منوعة.

جلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروجيةجلنة مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحية

اأخبار رو�شة وهبة متارياأخبار رو�شة وهبة متاري

لطريق  و�سًفا  بكلماتِه  اأ�ساف  حيث  منُه،  ُي�سبع  ل 
القّدي�سون. ومن بع�س ما  القدا�سة الذي ي�سيُر عليِه 
ول  ُتثمر  ل  القمح  حبة  اإنَّ  رومانو�س:   الأب  قاله 
تبداأ  حياتنا  وهكذا   .... دفنت  اإذا  اإل  ب�ُسنبلة  تاأتي 
كحّبة القمح وعلينا نحن اأن ُننميها بغذاء روحي حتى 

ت�سبح �سنبلة تعطي حبات اأخرى تنمو«. 
التي هي حبات  البربارة  بتناول  الأم�سية  اختتمت 

القمح الم�سلوقة.
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احتفال إضاءة شجرة الميالد وعيد التجسد اإللهي وعيد 
القديسة بربارة

حفل ترانيم عيد الميالد لجوقة المدرسة للصفوف )12-9(

الهيئة  رئي�س  حمارنه  اإح�سان  الدكتور  رعاية  تحت 
الأرثوذك�سية   والتعليم  الثقافة  لجمعية  الإدارية 
ال�سيدة  المدر�سة  ومديرة  الأجلء  الآباء  وبح�سور 
مي ق�سو�س احتفلت اأ�سرة المدر�سة بعيد التج�سد الإلهي  
القدي�سة بربارة واإ�ساءة �سجرة الميلد الخمي�س  وعيد 
الميلد  وترانيم  تراتيل  الحفل  ت�سمن   .2016/12/1
قدمها طلبة ال�سفوف )3-4( و )6-8( وترانيم ميلدية 

قدمها طلبة الكورال لل�سفين )3-2(.

تحت رعاية الدكتور اإح�سان حمارنه رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية اأقيم احتفال ترانيم عيد 
الميلد لجوقة المدر�سة لل�سفوف )9-12( ال�سبت 2016/12/3 في م�سرح فوؤاد يغنم بقيادة المعلمة �سهى ن�سار.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

يهنىء رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية واأ�سرة مكتب الجمعية ال�سيدة رلى الم�سو بمنا�سبة مبا�سرة عملها في 
تهنئة

مكتب الجمعية بوظيفة مدير ادارة الوحدات الم�ساندة اعتبارًا 
النجاح والتوفيق  من يوم الخمي�س 2016/12/1 متمنين لها 

في عملها.
كما وي�سكرون ال�سيد �سامي جزراوي مدير ادارة الوحدات 
ال�سابق على جهوده خل ل فترة عمله في الجمعية  الم�ساندة 

ويتمنون له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.
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إضاءة شجرة عيد الميالد المجيد واحتفال القديسة 

بربارة،يوم الخميس 2016/12/1
والتعليم  الثقافة  جمعية  رئي�س  نائب  رعاية  تحت 
الهيئة  واأع�ساء  �سنوده  نهى  ال�سيدة  الأرثوذك�سية 
الدكتورة  المدر�سة  مديرة  وبح�سور  الإدارية 
الميلد  عيد  �سجرة  اإ�ساءة  تم  عكرو�س  مي�سون 

المجيد والحتفال بعيد القدي�سة بربارة.

ال�سبت  يوم  المجيد،  الميلد  عيد  اأنا�سيد    •
.2016/12/10

•  تقديم تبرعات عينية بمنا�سبة عيد الميلد المجيد )معونة المحبة( اإلى اأطفال مدر�سة ثيودور �سنلر .

يوم  المجيدة،  الأعياد  بمنا�سبة  المحبة  طبق    •
الأربعاء 2016/12/18.

الثلثاء  يوم   ،5-1 ال�سفوف  لطلبة  كارهوت  فرقة  العالم  في  �سخ�سية  اأعظم  م�سرحية  عر�س    •
.2016/12/20

•  م�سرحية الميلد وم�سرحية �ساندريل
قام نادي اللغة الإنجليزية بعر�س م�سرحية الميلد 
وم�سرحية �ساندريل تخلله اأغاني باللغة الإنجليزية 
الخمي�س  يوم  الإنجليزية،  باللغة  غنائي  وعر�س 

.2016/12/22

الميلد  عيد  هدايا  بتوزيع  كلوز  �سانتا  قام   •
الخمي�س  1-5،يوم  ال�سفوف  طلبة  على  المجيد 

.2016/12/22
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يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة والتبريك لكل من:-
الزميلة زين قعوار وزوجها ال�سيد �سامر كراد�سه بالمولود عمر بتاريخ 11 / 12 / 2016 كما نهنىء ال�سيدة 

اإن�ساف كراد�سه ع�سو اللجنة الجتماعية والن�سائية  بالحفيد الجديد عمر.
الزميلة وجدان حداد بمنا�سبة اإكليل ابنتها  اأماندا حداد على ال�سيد جاريت الثلثاء 2016/12/27

تهنئة وتربيك

(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùŸG …Îe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ≥«Ø°T ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ,¬∏jóæg ¬∏îf ∞°Sƒj.Ω , ¿Éª∏°ùdG ÜƒjCG √OƒY .O ¢VƒY »HÉL .Ω ,¬ª‚ ≈°ù«Y ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .á«©ª÷G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg Êƒ°†fCG ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh ∂°ûc »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,…hÉµY …ôªædG øjóf

äÉæ°ùe …Îe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

هيالريون كبوجي – الراحل الحي
مطران  ال�سوري،  الحلبي  المطران  اأيها  �ستبقى 
القد�س، حيًا في �سميرنا وقلوبنا وفي قلب كل اإن�سان 
ب�سرف  نا�سلت  لقد  والعدالة.  والحق  بال�سلم  يوؤمن 
فل�سطين  ق�سية  اأجل  من  لهما  نظير  ل  و�سجاعة 
و�سعبها. اإننا اإذ نترحم على روحك الطاهرة نعاهدك 
ال�سامية  الإن�سانية  المبادئ  اأجل  نكر�س حياتنا من  اأن 
القد�س  اأجل  من  اأجلها،  من  ونا�سلت  تم�سكت  التي 
وفل�سطين وحقوق �سعب فل�سطين. م�سيرتك الن�سالية 
�ستبقى نموذجًا نقتدي به من اأجل ق�سايا ال�سلم والعدالة 

اإقامتك لأربع  اأثناء  لقد كنت بحق  الإن�سان.  وحقوق 
�سنوات في �سجون الإحتلل )1974 – 1978( اأكثر 
في  الكنائ�س  اأجرا�س  �ستذكرك  �سجانيك،  من  حرية 
لحظة  تحين  اأن  اإلى  الم�ساجد  وماآذن  الحبيبة  قد�سنا 

تحريرها وفك قيودها.
راأ�سك،  م�سقط  حلب،  في  والدتك  بجوار  الراقد  اأيها 
اإلى  الموجهة  ال�سامية  ر�سالتك  باأن  �سادقين  نعاهدك 
الأحرار وال�سرفاء في العالم بعامة وفل�سطين بخا�سة 
من اأجل ن�سرة الحق ودفع الظلم �ستبقى حية ل تموت.

بقلم اأ.د. يو�سف م�سنات
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رئي�ش واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية وجميع اأع�سائها العاملني واملوؤازرين 
واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�ساركون اأ�سحاب العزاء حزنهم وي�ساألون الله اأن مينحهم ال�سرب،واإلى جنات اخللد: 
• الدكتور جميل داود طبيب املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين بوفاة �سقيقته املرحومة كوكب فريد طريف داود 

» اأم فرحان«.
• قد�س الأر�سمندريت خري�ستوفور�س الرئي�س الروحي لدير ال�سيدة العذراء ينبوع احلياة / دبني بوفاة خالته املرحومة 

م�سعده عطاالله والعزاء مو�سول للزميل مو�سى كامل من مكتب اجلمعية بوفاة خالته.
• ال�سيدة �سويف �سمور  رئي�سة املرحلة الثانوية بوفاة خالتها املرحومة �سهام ترزي.

معلما  كان  برجيل  والأب  القيامة،  برجاء  املقرون  برجيل،  جورج  الإيكونوم�س  الأب  قد�س  برحيل  الربجيل  اآل   •

للرتبية الدينية امل�سيحية يف مدار�س الأحد التابعة للجمعية والعزاء مو�سول لرعيته وجلميع كهنة الرعية الأرثوذك�سية.
ونبيل  لل�سادة جورج و�سمري  والعزاء مو�سول  الوليد«  اأبو   « اأبو خ�رض  املرحوم �سليبا جورج  بوفاة  اأبو خ�رض  • اآل 

و�سامي ومازن اأبو خ�رض  بوفاة عمهم �سليبا.
زوجها  �سقيق  �سليبا   املرحوم  وبوفاة  الأحد  عبد  نبيل  املرحوم  �سقيقها  بوفاة  مازن«   »اأم  خ�رض  اأبو  �ساميه  ال�سيدة   •

املرحوم  يو�سف اأبو خ�رض.
• ال�سيد �سليم املنري بوفاة والدته املرحومة ڤالنتني جنحو

• الزميلة دينا رعد يغنم بوفاة ابنة خالها املرحومة نادين خرعوبة والعزاء مو�سول للزميلة ال�سابقة من مدر�سة ال�سمي�ساين  
ال�سيدة  عبري رعد بوفاة املرحومة نادين.

• الزميلة ماري الأ�سعد من رو�سة وهبة متاري بوفاة والدها املرحوم يا�رض لطفي الأ�سعد.
• الأ�ستاذ مو�سى ناجي �سعبان بوفاة ابن عمه املرحوم مو�سى �سليمان �سعبان.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ش �سفيق نينـو

»والكلمة �سار ج�سدًا وحلَّ بيننا« )يو14:1( تف�سريها
د خيال،  قال الإنجيلي  الكلمة �سار ج�سدًا تعني اأن الكلمة �سار اإن�سانًا وقال »�سار« فلكي ل ُيظن اأنه مجرَّ
اأن كلمة الله تج�سد حتى ل يت�سور اأحد بجهل اأنه تخلَّى عن طبيعته الإلهية وتحّول اإلى ج�سد.  �سار ابن 
اأنه غيَّر  يعني  الله.  �سار ج�سدًا ل  اأبناء  الب�سر  اأبناء  لكي يجعل  الله  ابن  بينما كان وما زال هو  الإن�سان 
جوهره اإلى ج�سد لكنه اتخذه بينما ظل جوهره كما هو »الله ظهر في الج�سد« )اتيمو16:3( بعيدًا تمامًا عن 

التغيير والتبديل .  
اأ�ساف الإنجيلي اأنه حلَّ بيننا اأي اأنه نزل اإلى م�ستوى العبودية دون اأن يفقد ما يخ�سه كاإله و�سكن بيننا لكي 
ل اإلى ج�سد واإنما �سكن في الج�سد وا�ستخدم ج�سده الذي اأخذه من العذراء القدي�سة  ل يفتر�س اأحد اأنه تحوَّ

ج�سديًا«  اللهوت  ملء  كل  يحل  فيه  »فاإنه 
)كول9:2(.

باأن  الميلد  لعيد  الحقيقي  المعنى  هو  هذا 
بيننا  وحلَّ  ج�سدًا  �سار  الأزلية  الله  كلمة 
وراأى النا�س بوجه الكلمة المتج�سد، ي�سوع 
الم�سيح، مجد الله وقوته وعظمته.  فلنمجده 
لكي  اأي�سًا  بالأعمال  بل  بالكلم  فقط  لي�س 
ن�سيب كل  التي هي من  الإلهية  بالنعم  ننعم 

من يوؤمن به ويعمل بتعاليمه .

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

»æØdG êGôNE’G


