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الصوم الكبير مرحلة 
التوبة

 اإعداد مكتب مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية
�أي�ضًا روحيًا ولنحل  �إخوة ج�ضديًا فلن�ضم  يا  »و�إذ� �ضمنا 
ونمزق  �لق�ضرية،  �لمعامالت  عقد  ونفك  �لظلم  وثاقات 
�ل�ضكوك �لجائرة، ونمنح �لجياع خبزً�، ونولج م�ضاكين 
�لإله  �لم�ضيح  من  ننال  لكي  منازلنا  �إلى  لهم  ل�ضقف 
�لرحمة �لعظمى«. )من كتاب �لتريودي ليوم �لأربعاء 

من �لأ�ضبوع �لأول من �ل�ضوم �لكبير �لمقد�س(.
�لتوبة  �أيام  هي  و�لتي  �لكبير  �ل�ضوم  بد�أنا  قد  ها 
و�لم�ضالحة مع �لله، و�لتوبة بدء حياة م�ضيحية �ضادقة. 
�لب�ضر  د�عيًا  كر�زته  �لم�ضيح  ي�ضوع  وربنا  �إلهنا  بد�أ  فقد 
�إلى �لتوبة: » توبو� لأنه قد �قترب ملكوت �ل�ضماو�ت«. 

)متى17-4(.
�إذن ما هي �لتوبة؟ هذ� �ل�ضوؤ�ل نتوجه به بحر�رة وتوق 
�إلى �لله. فال�ضوم �لأربعيني يعطينا �لجو�ب �ل�ضحيح، 
هذ�  ف�ضائل  مع  و�لتجاوب  �لحقة.  �لتوبة  مدر�ضة  فهو 
�ل�ضوم �لمقد�ضة �إ�ضباع لرغبات �لروح �لتائقة با�ضتمر�ر 
�إلى �لله. فعلى كل م�ضيحي �أن يعي�س هذه �لف�ضائل ويحيا 

بتعاليمها وتوجيهاتها.
�إن �ل�ضوم حج �إلى �ضميم �لينابيع �لروحية �لأرثوذك�ضية 

�ل�ضافية و�كت�ضاف للحياة �لروحية �لمثلى.
لأجل ذلك نحن مدعوون �إلى �ل�ضتر�ك بحياة �لكني�ضة 
مهيئين �أنف�ضنا ل�ضتقبال �لحدث �لأعظم �لذي هو �لقيامة 

�لمجيدة.
الحياة الطق�شية الأرثوذك�شية في مدة ال�شوم الكبير: 

�إن �أيام �ل�ضوم �أربعون يومًا تبد�أ يوم �لثنين �لذي يلي 
�إقامة  �ضبت  قبل  �لجمعة  نهار  وتنتهي  �لجبن  مرفع  �أحد 
�لرب ي�ضوع لعازر من بين �لأمو�ت، وذلك لأنَّ �ضبت 
وحدة  توؤلف  �لآلم  و�أ�ضبوع  �ل�ضعانين  �أحد  مع  لعازر 
�ل�ضوم  روح  و�أما  �لكبير،  �ل�ضوم  عن  م�ضتقلة  طق�ضية 

و�ضلو�ت  خدمات  في  كاماًل  �ضكلها  فتاأخذ  �لمبارك 
�ل�ضوم نف�ضه. فالكني�ضة باأجمعها ت�ضلي بحر�رة و�ضالة 
و�ل�ضلو�ت  �لخدم  وهذه  �لله،  �إلى  و�لرجوع  �لتوبة 
�لمد�ر�س و�لمعارف وتو�ضيع �ختبار�تنا  �آفاق  لنا  تف�ضح 
وهناك  عديدة.  ب�ضلو�ت  �لحدود  �أق�ضى  �إلى  �لروحية 
�ضالة �لقدي�س �أفر�م �ل�ضوري �لتي تتكرر في �لعديد من 

�ضلو�ت �ل�ضوم �لأربعيني:
�لبطالة  روح  من  �أعتقني  حياتي،  و�ضيد  �لرب  �أيها   ”

و�لف�ضول وحب �لرئا�ضة و�لكالم �لبطال.
و�ت�ضاع  �لعفة  بروح  �لخاطيء  عبدك  �أنا  علي  و�أنعم 

�لفكر و�ل�ضبر و�لمحبة.
�أدين  ول  زلتي  �أعرف  �أن  هبني  و�إلهي  ملكي  يا  نعم 

�إخوتي فاإنك مبارك �إلى دهر �لد�هرين �آمين«.
عن  فائقة  ونقاوة  متناهية  بب�ضاطة  تعبر  �ل�ضالة  هذه 
روح �لتوبة �لحقة وتدعونا �إلى ممار�ضة ف�ضائل �لمحبة 
و�لتو��ضع و�لتوبة، مثلما تدفعنا ب�ضوق للتقوى و�لرغبة 

بالإرتقاء في �ضلم �لحياة �لروحّية.
�ضلم  ونرتقي  �لعالم  عن  بها  نرتفع  و�ضيلة  �ل�ضوم  �إن 
�لف�ضائل حيث �لروح و�لحق و�لكمال �ضائرين في ركب 
�لكني�ضة �لمقد�ضة �إلى موكب �لعيد �لعظيم، عيد قيامة ربنا 

ومخل�ضنا ي�ضوع �لم�ضيح من بين �لأمو�ت فيقيمنا معه.
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رغم �لتقدم �لكبير في ن�ضب �لتعليم  لدى �لإناث في �لأردن، 
ل بل وتفوق �لإناث على �لذكور في �أعد�د �لطلبة �لمنت�ضبين 
�لقو�ئم  ذيل  في   �لأردن  يز�ل  ما  �لأردنية،  للجامعات 

�لدولية و�لعربية في �لم�ضاركة �لإقت�ضادية للمر�أة.
بح�ضب در��ضة تفعيل م�ضاركة �لمر�أة في �ضوق �لعمل، �ل�ضادرة 
عن �لمجل�س �لأعلى لل�ضكان و�للجنة  �لوطنية  ل�ضوؤون �لمر�أة، 
�لعمل من %14.9  �لمر�أة في �ضوق  ن�ضبة م�ضاركة  �إنخف�ضت 

في �لعام 2009، �إلى 13.2% عام 2013.
تبدو �لفجوة بين �لتعليم و�لت�ضغيل غير منطقية لكن بالبحث 
للن�ضاء  �لعمل  فاأجور  �ل�ضتغر�ب،  يزول  �لأ�ضباب  في 
�لرجال يزيد على  �أجور  �أن متو�ضط  غالبيتها متدنية كما 
�أجور �لن�ضاء بنحو 17%، �أ�ضف �إلى ذلك عدم توفر �ضبكة 
مو��ضالت �آمنة وفاعلة، وفي مرحلة لحقة عدم وجود 
بيئة عمل �ضديقة لالأمهات لجهة توفر دور ح�ضانة لرعاية 
�لمجتمعية  و�لثقافة  �لطويلة،  �لعمل  و�ضاعات  �لأطفال 

�أحيانًا، و�لت�ضارب بين �لم�ضوؤوليات �لعائلية و�لمهنية.
مجموع هذه �لأ�ضباب تدفع نحو تدني �لم�ضاركة �لقت�ضادية 
في  �لعمل  تف�ضل  فاإنها  م�ضاركتها  حال  في  وحتى  للمر�أة 
قطاع �لتعليم وهو �أمر مفهوم  لجهة  ق�ضر �ضاعات �لعمل 
كاأم.  �لأخرى  م�ضوؤولياتها  مع  وتنا�ضبه  �لقطاع  هذ�  في 
في  �ضهاد�ت  يحملن  ممن  حولنا  ممن  كثير�ت  نجد  لذلك 
�ل�ضيدلة و�لهند�ضة و�لعلوم �لإد�رية ف�ضلن �لعمل كمعلمات 

للح�ضول على ميزة �ضاعات �لعمل و�لعطل �ل�ضيفية.
�إلى  �لنا�ضطات  من  بالعديد  دفع  �ل�ضعب  �لو�قع  هذ� 
هذه  من  �لمر�أة.  عمل  لت�ضجيع  مبادر�ت  �إطالق 
�لمبادر�ت حملة »معًا ن�ضل« �لتي تهدف �إلى توفير بيئة 
مو��ضالت �آمنة وفاعلة لكل من �لطلبة و�لموظفين، �إذ 
ك�ضفت ��ضتطالعات �لحملة �أن 40% من �لن�ضاء يحجمن 

عن �لعمل ب�ضبب عدم توفر مو��ضالت �آمنة.
للمر�أة  �ضديقة  عمل  بيئة  �أجل  من  مبادرة  تبرز  كما 

نحو تمكين اقتصادي للمرأة
كلمة العددكلمة العدد

�لحمالت  �أبرز  كاإحدى  »�ضد�قة«، 
عن  �لعمل  على  �لن�ضاء  لت�ضجيع 
طريق توفير �أماكن لرعاية �أطفالهن 
خ�ضو�ضًا  �لعمل،  �ضاعات  خالل 
�ضوق  من  �لمن�ضحبات  در��ضة  �أن 
�لعمل �ل�ضادرة عن �لمجل�س �لأعلى 

�لعمل  �لمن�ضحبات من �ضوق  �أن 78% من  لل�ضكان، توثق 
متزوجات وثلثهن م�ضى على زو�جهن �أقل من �ضنتين.

�ضحيح �أن �لت�ضريعات �لأردنية �ضمنت حقوق �لمر�أة �لعاملة 
�لعمل  مكان  في  ح�ضانة  كتوفير  �لمجالت،  من  عدد  في 
هذه  تفعيل  ينبغي  لكن  �لر�ضاعة،  و�ضاعة  �لأمومة  و�إجازة 
�لتمييز بين  ب�ضكل جاد و�ضّن ت�ضريع وطني يمنع  �لت�ضريعات 
�لن�ضاء و�لرجال في �لعمل و�لم�ضاو�ة بينهم في �لأجور. كذلك 
هناك حاجة ما�سة اإلى التو�سع في اأنماط العمل غير التقليدي، 
كالعمل �لجزئي و�لعمل من �لمنزل و�ضاعات �لعمل �لمرنة.

جاد  عمٌل  �لقانون  بنود  تفعيل  ير�فق  �أن  �أي�ضًا  ويجب 
لدى  �لقناعات  وحتى  �لمجتمعية،  �لثقافة  تغيير  على 
�لعمل.  �ضوق  في  م�ضاركتهن  باأهمية  �أنف�ضهن  �لن�ضاء 
فيه  لالإناث  �لتعليم  ن�ضب  بلد  �أن تكون في  �لغريب  فمن 
�أعلى من ن�ضب �لذكور )87% مقابل 74.3% في �لتعليم 
�لثانوي(، وفي مو�ز�ة ذلك، تكاد م�ضاركة �لمر�أة في 

�لقت�ضاد �أن تكون �لأدنى في �لعالم«.
بالمح�ضلة فاإن �أهمية عمل �لمر�أة ل تكمن فقط في تحقيق 
دخل �إ�ضافي لالأ�ضرة �أو تحقيق �ل�ضتقاللية �لمالية للمر�أة 
ما يجعلها �أكثر قدرة على مو�جهة �أي تغيير�ت قد تطر�أ 
على  كبرى  �أهمية  �لم�ضاركة  لهذه  بل  حياتها،  على 
�لم�ضتوى �لوطني لجهة تعزيز �لناتج �لمحلي �لإجمالي 
و�ل�ضتفادة من �لقدر�ت �لكامنة لدى �لن�ضاء �لأردنيات 

�للو�تي باإمكانهن �إعطاء �لكثير للوطن .

ال�شيدة ندين النمري
ع�ضو �للجنة �لثقافية



4

زيارة وفد الـ CIS للمدرسة الوطنية األرثوذكسية/ 
الشميساني وروضة وهبة تماري لتجديد اإلعتمادية الدولية 

Re-Accreditation
�لمدر�ضة  �لدولية  �لمد�ر�س  مجل�س  من  وفد  ز�ر 
ورو�ضة  �ل�ضمي�ضاني  �لأرثوذك�ضية/  �لوطنية 
�لفترة من 2/28- 2017/3/4  وهبة تماري في 
Re- �لدولية  �لإعتمادية  تجديد  برنامج  �ضمن 

Accreditation للمدر�ضة �لوطنية �لأرثوذك�ضية/ 
�ل�ضمي�ضاني ورو�ضة وهبة تماري.

 Jenni Thompson �ل�ضيدة  من  �لوفد  ت�ضكل 
Dermot Keegan، وقد ز�ر �لوفد في  و�ل�ضيد 
�ليوم �لأول �أي �ضباح يوم �لثالثاء 2017/2/28 
مر�فق  في  بجولة  وقاما  تماري  وهبة  رو�ضة 
�لوطنية  �لمدر�ضة  �إلى  توجها  وبعدها  �لرو�ضة 
مر�فق  وز�ر�  �ل�ضمي�ضاني،   / �لأرثوذك�ضية 
م�ضبقًا.  �لمعد  �لزيارة  جدول  ح�ضب  �لمدر�ضة 
قدم  �لأول  لليوم  �لزيارة  برنامج  �ضمن  ومن 
ع�ضو� �لوفد عر�ضًا عن برنامج �لإعتمادية لجميع 
و�لرو�ضة  �لمدر�ضة  في  �لتدري�ضية  �لهيئة  �أع�ضاء 
على م�ضرح فوؤ�د يغنم، وفي �لفترة �لم�ضائية �لتقى 

�لإد�رية  �لهيئة  و�أع�ضاء  رئي�س  مع  �لوفد  ع�ضو� 
حيث قدمت �لمهند�ضة نرمين �ضند�حه مقرر �للجنة 
�لمدر�ضية عر�ضًا عن موؤ�ض�ضات �لجمعية �لتعليمية 
و�أن�ضطتها  ور�ضالتها  وروؤيتها  �أهد�فها  حيث  من 
�لز�ئر عر�ضًا عن  �لوفد  قدم ع�ضو�  كما  �لمختلفة 

�لإعتمادية �لدولية.
كما �لتقى �لوفد مع �لمعنيين في �لمدر�ضة و�لرو�ضة 
�أولياء �لأمور و�لخريجين في  و�لطلبة وعدد من 
�جتماعات متو��ضلة، وقاما بزيار�ت �ضفية عديدة 

يومي �لأربعاء و�لخمي�س. 
وفي �ليوم �لأخير من �لزيارة �أي �ل�ضبت �لمو�فق 
2017/3/4 قدم ع�ضو� �لوفد ور�ضة عمل لعدد من 
�أع�ضاء �لهيئة �لإد�رية وموظفي �لجمعية وقياد�ت 
وهبة  ورو�ضة  �ل�ضمي�ضاني  مدر�ضة  في  �لمدر�ضة 
�لقادمة  �لمرحلة  مع  �لتعامل  كيفية  عن  تماري 
�لتقييم  �لدولية وهي مرحلة  �لإعتمادية  من تجديد 

�لذ�تي.
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 اجتماع مجموعة كبيرة من خّريجي المدرسة الوطنّية 
األرثوذكسّية-الشميساني من مختلف األفواج في مدرستهم

مجموعة  �جتمعت  طويلة،  فترة  منذ  مّرة  لأّول 
كبيرة من خّريجي �لمدر�ضة �لوطنّية �لأرثوذك�ضّية-

في  في مدر�ضتهم  �لأفو�ج  �ل�ضمي�ضاني من مختلف 
و�لذكريات  و�ل�ضتياق  �لمحّبة  ت�ضودها  �أجو�ء 
�لجمعة  يوم  تنظيمه  تم  �أنيق  كوكتيل  حفل  خالل 
2017/2/10 في �لمبنى �لّثقافي �لّريا�ضي �لجديد 

�لتابع للجمعّية.

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

ح�ضر �لحفل حو�لي 500 خّريج وخريجة وعدد 
من �أع�ضاء �لهيئة �لإد�رّية لجمعّية �لثقافة و�لتعليم 
�ل�ّضابقين،  �لمد�ر�س  ومدر�ء  �لأرثوذك�ضّية 
وبع�س �لمعّلمين �لقد�مى. وتم تجميع بيانات عن 
قاعدة  لبناء  �إ�ضتعد�د�  ح�ضرو�  �لذين  �لخّريجين 
�لخّريجين  بين  �لتو��ضل  لإعادة  جديدة  بيانات 

و�لمدر�ضة و�لجمعّية.

تّم هذ� �لحفل بمبادرة من مجموعة من �لخّريجين )رانيا عمي�ش، منى خّياط، نجوى غّنوم، تانيا �سوابيني، 
نا�ضيف خوري، جورج خوري، رجائي خوري، لوؤي عمي�س، ودينا رعد(، وبدعم من لجنة تنمية 
�لمو�رد في �لجمعّية ومباركة رئي�س و�أع�ضاء �لهيئة �لإد�رّية و�إد�رة �لمدر�ضة �لتي قّدمت كل �لّدعم. كما 

قّدم مجموعة من �لخّريجين و�ل�ضركات �لّد�عمة مختلف �أ�ضكال �لّدعم لنجاح �لحفل. 
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�لتابعة  �لأحد  لمد�ر�س  �لعامة  �لن�ضاطات  �ضمن خطة 
م�ضابقة  �أقيمت  �لأرثوذك�ضية  و�لتعليم  �لثقافة  لجمعية 
�ل�ضغرى  �لعمرية  للفئة  �ل�ضنوّية  نينو  �ضفيق  �ليا�س 
ب�ضارة  في  �ل�ضاد�س  �ل�ضف  �إلى  �لر�بع  �ل�ضف  من 
�لقدي�س مرق�س يوم �لجمعة 2017/02/24 في �لمبنى 
 / �لرثوذك�ضية  �لوطنية  و�لمدر�ضة  �لريا�ضي  �لثقافي 

�ل�ضمي�ضاني.
خالل  من  �لم�ضابقة  هذه  �ل�ضمي�ضاني  مركز  نظم  وقد 

محطات ت�ضتمل على �لأحد�ث �لو�ردة في �لإنجيل.
وت�ضمنت �أي�ضًا �لم�ضابقة لقاء لقد�س �لأب ذيوذورو�س 
حد�د و�لذي تكلَّم عن �لقّوة �لم�ضتمدة من �لرب ي�ضوع 

�لحلقة  �لروحيَّة  و�ل�ضبيبة  �لأحد  مد�ر�س  لجنة  مت  نظَّ
ل و�لَّذي �أُقيم  �م �لأوَّ �لنهائيَّة لدورة �إعد�د وتدريب �لخدَّ
في مقّر مار �ضربل / طريق �لمطار خالل �لفترة �لو�قعة 
من 3-2017/02/4  وبم�ضاركة 60 خادمًا وم�ضاعدً�.

تهمُّ  تي  �لَّ �لمحاور  من  �لعديد  على  �لمخيَّم  ��ضتمل 
�لخادم، فكانت �لنطالقة بمحا�ضرة لالأب رومانو�س 
�لروحيَّة(  ة  و�لأُبوَّ الة  و�ل�ضَّ )�لخادم  بعنو�ن  �ضماوي 
بيد مع  يًد�  �لخادم  �ضير  فيها على �ضرورة  ز  تي ركَّ �لَّ

�لأب �لروحيِّ �لَّذي ير�ضده لطريق �لخال�س.
د.عبير  زت  ركَّ ومفيدة  ممتعة  عمل  ور�ضات  وفي 
وت�ضاوؤلت  و�لعقاب  �لمكافاأة  )�أُ�ضلوب  على  �لفار 

ل ب�ضهرة �ضمر. �لمر�هقين(. و�خُتِتم �ليوم �لأوَّ
�لأر�ضمندريت  لقد�س  بمحا�ضرة  �لثاني  �ليوم  ��ضتهلَّ 
وفيها  و�لأ�ضر�ر(  )�لخادم  بعنو�ن  خري�ضتوفور�س 
�لروحّية  �لحياة  �لخادم  يعي�س  �أَن  ة  �أهميِّ على  �ضددَّ 
�لمعلومات  �إي�ضال  ي�ضتطيع  حتى  �لكني�ضة  و�أ�ضر�ر 

للمخدوم.
م ور�ضًة عن )�لذكاء�ت  ا �ل�ضيد رجائي حمام فقد قدَّ �أمَّ

ق. دة وتحليل �ل�ضخ�ضيَّات( باأ�ضلوب م�ضوِّ �لمتعدِّ
�م �أَنَّ دورهم �بتد�أ  و�أَخيًر� �أَو�ضحت �لأخت تريز د�يخ للخدَّ

مسابقة الياس نينو

تقرير مخيَّم »ابتدأ المشوار«

�لم�ضابقة  �ضعار  مع  وربطها 
للقدي�س  رمز  وهو  )�لأ�ضد( 
�لأطفال جميًعا  �أن�ضد  ثمَّ  مرق�س. 
�أن�ضودة »�إنجيل �لرب يغذيني«.

وفي ختام �للقاء تمَّ توزيع �لهد�يا 
بالمر�كز  �لفائزين  �لطلبة  على 

�لآن لإكمال �لم�ضو�ر �لَّذي �متد ل�ضنة كاملة من �لتدريب 
وتدريب  �إعد�د  دورة  في  �م  �لخدَّ �كت�ضب  حيث  �لمكثَّف 
تي من  �م �لأولى �لعديد من �لمهار�ت و�لمعلومات �لَّ �لخدَّ

�ضاأنها تنمية قدر�تهم وخبر�تهم في خدمة مد�ر�س �لأحد.
�لأحد  مد�ر�س  لجنة  ر  مقرِّ قامت  �لمخيَّم  ختام  وفي 
قد�س  �أمل حد�د وبم�ضاركة  �ل�ضيدة  �لروحيَّة  و�ل�ضبيبة 
ذين  �م �لَّ �لأب رومانو�س بتوزيع �ل�ضهاد�ت على �لخدَّ
�ضاركو� في �لور�ضات �لتي ُعقدت في �لبرنامج على 
�لما�ضي بو�قع )49 �ضاعة تدريبّية(. كما  �لعام  مد�ر 
�م مد�ر�س �لأحد  �أَ�ضادت بدور لجنة تدريب و�إعد�د خدَّ
باأَع�ضائها �لأخو�ت تريز �لد�يخ وروؤى قاقي�س و�لأخ 
وقدر�تهم  طاقاتهم  �أق�ضى  مو�  قدَّ ذين  �لَّ خليفة  جري�س 
للور�ضات  �لجيدة  �لإد�رة  �لدورة من خالل  لإنجاح 
�لدورة  �لور�ضات في هذه  و�لمخيَّمات وتقديم بع�س 
�م  بين �أَكفياء على �أمل �إقامة �لدورة �لثانية للخدَّ كمدرِّ
ت لجمعيتنا �لحبيبة. تي �ن�ضمَّ �م �لمر�كز �لَّ �لجدد وخدَّ

جلنة مدار�س الأحدجلنة مدار�س الأحد

اليا�س �شفيق نينو
كافة  على  تذكارية  هد�يا  ووزعت  �لأولى،  �لثالثة 

�لطلبة �لم�ضاركين و�لبالغ عددهم 90.
وفي �لختام ل ي�ضعنا �إل �أن ن�ضكر جمعية �لثقافة و�لتعليم 
�لأحد وكل  لمد�ر�س  �لمتو��ضل  لدعمها  �لأرثوذك�ضية 

�ل�ضكر لمحبة �ل�ضيد �ليا�س نينو ودعمه �لم�ضتمر لنا. 
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»هوذ� ما �أجمل �أن يلتقي �لإخوة معًا«
�لقدي�س  �ضبيبة  �أفر�د  �إ�ضتقبل  و�لفرح  �لمحبة   بروح 
�لأرثوذك�ضية  و�لتعليم  �لثقافة  لجمعية  �لتابعة  بطر�س 
جمعية  �ضبيبة  وفد   2017/2/25 �ل�ضبت  يوم  م�ضاء 
�لنه�ضة يتقدمهم �لأخ �ضوقي �لعم�س و�لأخ �ضليم �لعم�س 
�للقاء  كان  �لمقد�س.  �ل�ضلب  �أيقونة  معهم  حاملين 

لقاء شبيبة القديس بطرس وشبيبة النهضة
لأجل  معًا  للعمل  و�لعزم  و�لألفة  بالمحبة  مليئًا  ر�ئعًا 
�أنف�ضنا و�لكني�ضة و�لوطن. فبعد �ضالة �لنوم �ل�ضغرى 
�ضكلنا ثالث مجموعات ع�ضف ذهني لقتر�ح بع�س 
مائدة  �جتمعنا حول  ثم  �لهادفة،  �لم�ضتقبلية  �لم�ضاريع 

�لمحبة وغادرنا على �أمل �للقاء �لقريب . �آمين

جلنة مدار�س الأحدجلنة مدار�س الأحد

�أقامت �ضبيبة �لقدي�س بطر�س و�ضبيبة و�لدة �لإله �لتابعة 
�ل�ضنوية  رحلتها  �لأرثوذك�ضية  و�لتعليم  �لثقافة  لجمعية 
دير  �إلى  توجهنا  حيث   2017/2/10 �لجمعة  �ضباح 

دبين   / �لحياة  ينبوع  �لعذر�ء  �ل�ضيدة 
للم�ضاركة في خدمة �لإفخار�ضتية ) �ضر 
قد�س  تر�أ�ضها  و�لتي   ) �لإلهي  �ل�ضكر 
عطالله  خري�ضتوفور�س  �لأر�ضمندريت 
�لرئي�س �لروحي للدير. تال ذلك مائدة 
مع�ضكر  �إلى  توجهنا  ثمَّ  ومْن  �لمحبة، 
بروح  جميًعا  ملتقين  �ل�ضرو   / �ل�ضباب 
�لمحبة �لأخوية حيث ق�ضى �لجميع وقتا 
�لتففنا  �لمغادرة  وقبل  وجمياًل.  مرحا 
ت�ضارك  نافعة  روحية  كلمة  حول  معا 

الرحلة السنوية لشبيبة القديس بطرس
�لجميع بها لنغادر �لمكان على �أمل لقاء جديد.

�ضبيبة �لقدي�س بطر�س 
 �ضبحي خ�ضر
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�لأر�ضمندريت  قد�س  قام  �لغطا�س  عيد  بمنا�ضبة 
�أثنا�ضيو�س قاقي�س بتكري�س �لمدر�ضة بالماء �لمقد�س.

�لأ�ضرفية   / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �لمدر�ضة  ح�ضلت 
-2015 �لدر��ضي  للعام  �لف�ضي  �لم�ضتوى  على 

للمد�ر�س  �لوطني  �لعتماد  برنامج  2016  �ضمن 
�ل�ضحية �لتابع للجمعية �لملكية للتوعية �ل�ضحية.

عكرو�س  مي�ضون  �لدكتورة  �لمدر�ضة  مديرة  ��ضتلمت 
�سهادة تقدير لن�ساط الطلبة واإدارة المدر�سة في خدمة 
�لمجتمع �لمحلي من رئي�س مركز �أمن فيالدلفيا �لر�ئد 
�لعجارمة  فادي  �لمالزم  وبح�ضور  �لقا�ضي  �أنور 

ومختار منطقة �لأ�ضرفية فوز�ن حجازين.

�ضارك طلبة �لنادي �لعلمي في �لمعر�س �لعلمي �لذي 
�لتي  �لتدريبية  و�لور�ضة  مارك  لند  فندق  في  �أقيم 
�أقيمت في مدر�ضة )Kings Academy ( �أيام �ل�ضبت 

2017/2/11 و 2017/2/25.

�لثقافي في دورة تدريبية نظمتها  �ضارك طلبة �لنادي 
موؤ�ض�ضة هيئة �ضباب كلنا �لأردن بو�قع 12 �ضاعة تدريبية 
�أيام �ل�ضبت و�لأحد و�لإثنين  25و26و2017/2/27.

اأخبار رو�سة وهبة متارياأخبار رو�سة وهبة متاري

الحتفال بعيد المحبة
يوم  برنامج  تخ�ضي�س  تم  �لمحبة  بعيد  �لحتفال  بمنا�ضبة 
�لثالثاء 2017/2/14 كيوم خا�س لالأطفال للقيام باأعمال 

فنية/ �ألعاب جماعية و�إح�ضار وجباتهم من منازلهم.

عر�س م�شرحية 
علمية  �ألعاب  تم عر�س  �لأطفال  بهدف زيادة وعي 
وتر�ضيد  �لماء  �أهمية  على  للتعرف  بالماء  تتعلق 
لالأن�ضطة  �لممتعة  �لعلوم  �ضركة  قدمتها  ��ضتهالكه 
�لالمنهجيـة )Fun Science( لجميع مجموعات �لرو�ضة.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / الأ�سرفيةاأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / الأ�سرفية
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محا�شرة لأولياء الأمور
»�لأ�ضاليب  بعنو�ن  �لأمور  لأولياء  محا�ضرة  عقدت 
�لدكتورة  �ألقتها  للطفل«  �لجن�ضية  �لإ�ضاءة  من  �لوقائية 
ب�ضمة �لكيالني من مركز ماريا دن برفن يوم �ل�ضبت 
�لوطنية  بالمدر�ضة  يغنم  فوؤ�د  قاعة  في   2017/2/25
�لأرثوذك�ضية من �ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحًا ولغاية �ل�ضاعة 

�لحادية ع�ضرة �ضباحًا.   

اأخبار رو�سة وهبة متارياأخبار رو�سة وهبة متاري

دورة تدريبية
عقدت في رو�ضة وهبة تماري ور�ضة عمل بعنو�ن 
»�لأ�ضاليب �لوقائية من �لإ�ضاءة �لجن�ضية للطفل« عقدتها 
�لدكتورة ب�ضمة �لكيالني من مركز ماريا دن بر�فن. 
�إد�ريات ومعلمات من �لمد�ر�س  �ضارك في �لور�ضة 
�لأرثوذك�ضية )رو�ضة  �لثقافة و�لتعليم  �لتابعة لجمعية 
�لأرثوذك�ضية/  �لوطنية  و�لمدر�ضة  تماري/  وهبة 
�لأ�ضرفية( �أيـام �لأربعاء و�لخمي�س 2017/2/2-1.

ت�شجيل الأطفال الجدد
مر�جعة رو�ضة وهبة تماري لت�ضجيل �لأطفال �لجدد للعام �لدر��ضي 2018/2017 لمو�ليد 2013 للمرحلة �لأولى 

)ب�ضتان(.   

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

عيد أقمار الكنيسة الثالثة:
خري�ضتوفورو�س  �لأر�ضمندريت  قد�س  رعاية  تحت 
�لإد�رية  �لهيئة  رئي�س  وبح�ضور  �لإحتر�م  �لجزيل 
لجمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�ضية �لدكتور �إح�ضان 
�لمدر�ضة  ومديرة  �لإد�رية  �لهيئة  و�أع�ضاء  حمارنة 
�ل�ضيدة مي �لق�ضو�س و�لأب �ليك�ضيو�س قاقي�س و�لأب 
�لدينية  �لتربية  ومعلمي  مخامره  �ألك�ضاندرو�س 
�لثالثة  �لكني�ضة  �أقمار  بعيد  �لمدر�ضة  �لم�ضيحية �حتفلت 
 2016/2/13 �لإثنين  و�لطالب«  �لمعلمين  »�ضفعاء 

�لماء ون�ضحه  تقدي�س  وتم  �لمدر�ضة،  بم�ضاركة طلبة 
روحية  كلمة  مع  �لمدر�ضة  ومر�فق  �لطالب  على 

لقد�س �لأب خري�ضتوفورو�س.
  وفي �لختام تم توزيع �أيقونات وحلويات على �لطلبة 
�لأب  �لدينية  �لتربية  لمن�ضق  �ل�ضكر  كل  و�لمعلمين. 
مخامره  �لك�ضاندرو�س  و�لأب  قاقي�س  �ليك�ضيو�س 

ومعلمي �لتربية �لدينية �لم�ضيحية.
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العالج :
�لعالج  فاإن   ، �ضابقا  �أ�ضلفنا  كما 
هو �لتدخل �لجر�حي �لطاريء 
نجاحه  فر�س  تزد�د  حيث 
و�إنقاذ �لخ�ضية �لم�ضابة �إذ� تمت 
وت�ضخي�س  �لمري�س  معاينة 

من  �ضاعات  �ضت  خالل  يلزم  ما  و�إجر�ء  �لحالة 
حدوث �لإلتو�ء، �أو بد�ية �لأعر��س  و�ل�ضكوى.
�لخ�ضية  با�ضتك�ضاف  �لإخت�ضا�ضي  �لطبيب  يقوم 
�لمعنية عن طريق �إجر�ء �ضق جر�حي على كي�س 
�ل�ضفن ، يتم خالله، و في حال ثبوت �لإ�ضابة، 
�لطبيعية  �إلى حالتها  �لخ�ضية  و�إعادة  �لإلتو�ء  حل 
وتثبيتها جيد� في د�خل �لكي�س بعد �لتاأكد من بقائها 
�لخ�ضية  تثبيت  د�ئما  ي�ضتوجب  �أنه  كما  » حية «. 
جر�حي  �ضق  طريق  عن  �لم�ضابة  غير  �لأخرى 
�آخر منف�ضل عن �ل�ضابق و ذلك منعا لحدوث حالة 

م�ضابهة  لها م�ضتقبال. 
الوقاية :

حدوث  من  للوقاية  معينة  طريقة  فعليا  يوجد  ل 
�إلتو�ء �لخ�ضية ، �إل �أنه ين�ضح بتوخي �لحذر عند 
عن  و�لإبتعاد  �لريا�ضات  �أنو�ع  ببع�س  �لقيام 
في  و�لإ�ضر�ع  �للعب  �أثناء  �لخاطئة  �لممار�ضات 
باألم  ي�ضابون  �لذين  و�لأولد  �لأطفال  عر�س 
مفاجيء في �لخ�ضية �أو منطقة كي�س �ل�ضفن في �أي 
وقت كان على طبيب �إخت�ضا�ضي لإجر�ء �لالزم 

حفاظا على �ضالمة �لخ�ضيتين.
و هنا ل بد من طماأنة �لأهل من �أنه في حال �إجر�ء 
ل  فاإنه   ، �لمذكورة  �لزمنية  �لمدة  خالل  �لالزم 
�لم�ضتقبل  في  �لم�ضابة  �لخ�ضية  ت�ضرر  خوف من 

و يكون �ضفاوؤها تاما �إن �ضاء�لله.

تعتبر حالة �إلتو�ء �لخ�ضية في حال حدوثها، حالة 
�لجر�حي  �لطبي    �لتدخل  ت�ضتدعي  طارئة  طبية 
�ضت  خالل  ذلك  ويف�ضل  ممكن  وقت  باأ�ضرع 
من  عند  حدوثها  ويكثر  ت�ضخي�ضها.   من  �ضاعات 
هم دون �لثامنة ع�ضرة من �لعمر، لأ�ضباب عدة، 
�ل�ضفن  ل�ضربة غير حادة على منطقة  كالتعر�س 
ممار�ضة  بعد  �أو  �لهو�ئية  �لدر�جة  قيادة  �أثناء  �أو 
كريا�ضات  �لأخرى  �لريا�ضية  �لألعاب  بع�س 
حول  �لخ�ضية  تلتف  حيث  �لنف�س،  عن  �لدفاع 
ويعتقد  متفاوتة.  بدرجات  �لطولي،  محورها 
باأن طول �لحبل �لمنوي �لذي تتدلى منه �لخ�ضية 
حدوثها،  في  دور  �أي�ضا  له  �ل�ضفن  كي�س  د�خل 
كما  طوله.  بازدياد  �لإ�ضابة  فر�ضة  تزد�د  حيث 
ي�ضاعد  لفترة طويلة  للبرد  �لتعر�س  باأن  يعتقد  �أنه 

على �لإ�ضابة بالإ�ضافة �إلى عو�مل ور�ثية.
اأعرا�س الحالة:

يزد�د  �لخ�ضيتين  �إحدى  في  مفاجيء  �ألم حاد   -1
تدريجيا مع م�ضي �لوقت و يمتد �لى �لأعلى 

باتجاه منطقة �لمغبن و �أ�ضفل �لبطن.
2- �إنتفاخ �لخ�ضية على �لجهة �لم�ضابة و�رتفاعها 

�إلى �لأعلى و�زدياد �ضالبتها.
3- �ل�ضعور بالغثيان و �أحيانا حدوث �لتقيوؤ لحقا.
و�إجر�ء  �لدقيقة  �لمر�ضية  �ل�ضيرة  �أخذ  يعتبر 
�لفح�س �ل�ضريري �ل�ضامل للمري�س عاملين مهمين 
للو�ضول للت�ضخي�س �ل�ضحيح. و ي�ضتعين �لطبيب 
�أي�ضا  �لمخبرية  �لفحو�ضات  ببع�س  �لإخت�ضا�ضي 
�ل�ضوتية  فوق  �لأمو�ج  فح�س  لإجر�ء  بالإ�ضافة 
لكي�س �ل�ضفن و محتوياته حيث �أن هذه �لتقنية تظهر 
�إنقطاع �لتروية �لدموية عن �لخ�ضية �لم�ضابة وهو 
ما يوؤكد �لت�ضخي�س علما باأن هذ� �لإنقطاع هو �ضبب 

�لأعر��س �لتي �ضبق ذكرها.

 ) Testicular Torsion ( إلتواء الخصية

 اإختارها 
دكتور ماهر زبانة

الزاوية ال�سحيةالزاوية ال�سحية
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�إلى  �لفانية  �لدنيا  هذه  من  رحلن 
�لد�ر �لباقية.

بالكلمات  ليكون  �لأم  �إكر�م 
فح�ضب  و�لهد�يا  و�لورود  �لد�فئة 
بل بال�ضلوك �ل�ضوي و�لإجتهاد في 

خدمة �لمجتمع و�لوطن.
و�لطبيبة  و�لمعلمة  �لمربية  �لأم  �إلى  �ضادقة  تحية 
و�لممر�ضة و�لمهند�ضة و�لموظفة و�إلى �لتي تقف �إلى 
في  و�لمز�رع  �لم�ضانع  في  �لعامل  زوجها  جانب 

حقول بلدنا �لحبيب وريفه.
في هذ� �ليوم �لمبارك ن�ضتذكر كلمات �ضاعرنا �لمبدع 
�لمنا�ضل محمود دروي�س رحمه �لله �لذي عّبر ب�ضدق 

عن حبه ووفائه لأمه في ق�ضيدته »�إلى �أمي«.

آذار األم والربيع والكرامة ويوم األرض
تاأبى �لطبيعة �إل �أن تتهياأ ل�ضتقبال عيد �لأم كعرو�س 
تزينت  حلة  �أجمل  بربيعها  فارتدت  عري�ضها،  ت�ضتقبل 
�لفّو�ح  باأريحها  تعبق  و�لورود  و�لزنبق  باليا�ضمين 
�إل  �لأردن  وياأبى  �لقلوب.  وتنع�س  �لأنفا�س  ُتعطر 
�أن ينزع ثوب هزيمة حزير�ن ليرتدي ثوب �لكر�مة 
بت�ضحيات ن�ضامى جي�ضه �لبا�ضل وفد�ئيينا �لأبطال ليثبتو� 
لأمهاتهم �أنهم جديرون باأن يكونو� �أبناء لأمهات يمثلن 

رموزً� للكر�مة و�لإيمان و�لعطاء و�لمحبة.
في حياة كل  مميز  يوم  �آذ�ر  و�لع�ضرون من  �لحادي 
�لذي  �ليوم  �لكر�مة،  ويوم  �لأم  يوم  فهو  �أردني، 
�غت�ضل فيه �لأردن بدماء �ضهد�ئه ليرتدي حلة �لن�ضر 
تنت�ضي  �لذي  �ليوم  �إنه  و�لكر�مة،  �لعز  ر�ية  ويرفع 
فيه  وتزهو  ون�ضائمها  بربيعها  �لأردنية  �لأر�س  فيه 
�لنفو�س وترتفع �لروؤو�س �ضامخة تطل على �لم�ضتقبل 

بالأمل و�لرجاء.
و�لحب  �لعطاء  نبع  فهي  جامعة،  كلمة  �لأمومة 
�لرعاية  هي  و�لدمعة،  �لب�ضمة  هي  و�لحنان، 
�لمر�أة   « قيل  لقد  و�لدعاء.  �لوفاء  وهي  و�لتوجيه، 
كل  هي  �لأم  �لمر�أة  �أن  و�لحق  �لمجتمع«،  ن�ضف 
و�أر�ضعتها،  �لب�ضرية  �حت�ضنت  �لتي  فهي  �لمجتمع، 
�ل�ضالح  �لرجل  و�لمر�ضدة.  و�لر�عية  �لمربية  وهي 
�لمر�أة  �أما  ثالثة،  �أو  �ثنين  �أو  �آخر  رجال  ي�ضلح 

�ل�ضالحة فاإنها ت�ضلح �لمجتمع باأكمله.
 1976 عام  �لأر�س  بيوم  يذكرنا  �آذ�ر  من  �لثالثون 
وجه  في  فل�ضطين  في  �ل�ضامد  �ضعبنا  �نتف�س  عندما 
يحاول  ز�ل  وما  حاول  �لذي  �ل�ضهيوني  �لإحتالل 
�ل�ضر�ئع  مخالفًا  �لفل�ضطينية،  �لأر�س  م�ضادرة 

�ل�ضماوية و�لت�ضريعات �لأر�ضية ب�ضلف وغرور.
لجهودهن  و�لإمتنان  بال�ضكر  لأمهاتنا  نتوجه  �إذ  �إننا 
�لمباركة وت�ضحياتهن فاإننا نترحم على �أرو�ح �للو�تي 

اأ.د.يو�شف م�شنات

�أحّن �إلى خبز �أمي
و قهوة �أمي
و لم�ضة �أمي

و تكبر فّي �لطفولة
يوما على �ضدر يوم

و �أع�ضق عمري لأني
من  مّت،�أخجل  �إذ� 

دمع �أمي!
خذيني ،�إذ� عدت يوما

و�ضاحا لهدبك
و غّطي عظامي بع�ضب

تعّمد من طهر كعبك
و �ضّدي وثاقي..

بخ�ضلة �ضعر
ذيل  في  يلّوح  بخيط 

ثوبك..
ع�ضاني �أ�ضير �إلها

لم�ضت  ما  �إذ�  �أ�ضير  �إلها 
قر�رة قلبك!

�ضعيني، �إذ� ما رجعت
وقود� بتنور نارك..

وحبل غ�ضيل على �ضطح 
د�رك

لأني فقدت �لوقوف
بدون �ضالة نهارك

نجوم  فرّدي  هرمت، 
�لطفولة حتى �أ�ضارك

�ضغار �لع�ضافير
درب �لرجوع..

لع�ّس �نتظارك!
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أعضاء اللجنة الثقافية

» طوبَى ألْنِقَياِء الُقلوِب، فإنُِّهْم يَعاِينُوَن اهلَل«

تحفة داود الياس دحمس 1935- 2017

اجابات » أسئلة لفحص ذكائك

�لهيئة  و�أع�ضاء  رئي�س  تلقى  و�لأ�ضى  �لحزن  ببالغ 
�لإد�رية لجمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�ضية و�لأ�ضرة 
�نتقال  نباأ  وريا�ضها  �لجمعية  مد�ر�س  في  �لتربوية 
وهم  �ل�ضماوية  �لديار  �إلى  دحم�س  تحفة  �لمرحومة 
ي�ضتذكرون �لفقيدة �لغالية  ومحبتها وعطاءها للجمعية 

ولطلبتها ومعلميها.
�ل�ضيء  وقدمت  عملت  فا�ضلة  مربية  تحفة  �لمرحومة 
بها  �لتقت  لعطائها  وتقديرً�  �لأجيال،  تربية  في  �لكثير 
حيث   1999 تموز  �ضهر  في  �لمحبة«  »ر�ضالة  �أ�ضرة 

حدثتنا عن تجربتها �لطويلة في �ضلك �لتربية �لتعليم.
�لتجرد  �ل�ضادقة،  �لمحبة  �لدو�م: »  كان �ضعارها على 
�لتام، و�لفرح �لتام«، وذلك من �أجل خدمة �لمجتمع. 
فوؤ�د  �لمرحوم  �آنذ�ك  �لجمعية  رئي�س  دعوة  لبت  لذلك 
�أن  منها  طلبا  عندما  قرم�س  ق�ضطنطين  و�لأب  يغنم 
تاأ�ضي�ضها  تم  �أرثوذك�ضية  مدر�ضة  �أول  في  معلمة  تكون 
في منزل كلوب  �آنذ�ك  و�لتي كان مقرها  عام 1960 
من  و�حدة  كانت  �لوقت  ذلك  في  عمان.  جبل  با�ضا/ 
�أربع معلمات ومديرة �لمدر�ضة ) �ل�ضيدة مي�ضر ق�ضو�س 
طرزي( عندما كان عدد �لطلبة في ذلك �لوقت �ضبعين 
�لتربية  مادتي  بتدري�س  تقوم  وكانت  وطالبة،  طالبًا 
رو�ضة  تاأ�ض�ضت  �أن  وبعد  �لفرن�ضية.  و�للغة  �لدينية 

�س1   في �ليوم �ل�ضاد�س و�لع�ضرين.
�س2   ثمن ربطة �لعنق 10 دنانير.

�لتحقت    1985 عام  �لأ�ضرفية  �لأرثوذك�ضية/  �لوطنية 
فيها 45 مع ثالث معلمات.  �لأطفال  بها، وكان عدد 
للرو�ضة  �لأول  �ل�ضف  �إ�ضافة  تمَّ   1987 �لعام  وفي 
�لرو�ضة  هذه  كانت  وقد  �م�ضيح.  �ضناء  �لمعلمة  باإد�رة 
 / �لأرثوذك�ضية  �لوطنية  �لمدر�ضة  لتاأ�ضي�س  �لنو�ة 

�لأ�ضرفية عام 1990.
�هتمام  لها  كان  �لتعليم  مجال  في  لخبر�تها  بالإ�ضافة 
خا�س بمد�ر�س �لأحد �لأرثوذك�ضية حيث عملت تحفة 
– على �إعطاء �لدرو�س �لدينية  – رحمها �لله  دحم�س 
و�لعقيدة  �لم�ضيحي  �لدين  مبادىء  �لأطفال  وتعليم 
لع�ضوية  �نت�ضبت  �لوقت  ذلك  وفي  �لأرثوذك�ضية. 

�لجمعية ع�ضوً� عاماًل.
�أن  �أعتقد  �لمقابلة: »  �لتي ذكرتها خالل  ومن كلماتها 
يعطي  �أن  يريد  من  لكل  يت�ضع  كبير  بيت  هي  �لجمعية 
ويقدم ويخل�س في �لعمل«. كما �أنها في نف�س �لوقت 
و�نطالقًا من مبادئها �لأ�ضا�ضية كانت يدً� تمتد لكل �ضاب 
في بد�ية حياته يرغب في در��ضة �لالهوت �أو برنامج 
�لتاأهيل �لديني من �أجل �أن يكون موؤهاًل لاللتحاق في 

�ضلك �لكهنوت �أو �لتعليم في مد�ر�س �لجمعية.
رحم �لله �لفقيدة �لغالية تحفة دحم�س وجعل مثو�ها مع 

�لأبر�ر و�لقدي�ضين في ملكوته �ل�ضماوي.

�س3   �ضبعة �أيام.
�س4   �ضاعة و�حدة.

اأ.د.يو�شف م�شنات
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رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها 
العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم 

وي�شاألون الله اأن مينحهم ال�شرب،واإلى جنات اخللد: 
• �آل قموه بوفاة �ملربي �لفا�ضل �لأ�ضتاذ عو�د عودة قموة �أبو عماد و�لعز�ء مو�ضول للمهند�س عماد قموة بوفاة و�لده 
• �آل جندي بوفاة �ملربي �لفا�ضل �ملرحوم �ضعد جندي �أحد �أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية يف مدر�ضتي �لأ�رشفية و�ل�ضمي�ضاين.
�لت�ضكيلي �ملرحوم حممود طه و�لعز�ء مو�ضول لزوجته  �لفنان  �لقدير  �لفنية  • �آل طه بوفاة معلم �لرتبية 

�لزميلة �ل�ضابقة فردو�س حو��ضني ولأبنائه حور وقتيبة وميان.
• �لزميل �لدكتور عمار بو�ل�ضه من مدر�ضة �ل�ضمي�ضاين بوفاة  و�لده �ملرحوم �ليا�س جرب�ئيل بو�ل�ضه.

• �ل�ضيدة ناديا فزع عكاوي بوفاة �إبن عمها �ملرحوم فريد حمفوظ فزع.
• �لطالبني كالر� وتوما�س قريطم من مدر�ضة �ل�ضمي�ضاين بوفاة و�لدهم �ملرحوم هرني حنا قريطم.

• �آل قو��س و�آل غز�وي بوفاة �ملرحومة حنة خري�ضتو غز�وي » �أم عودة « و�لعز�ء مو�ضول للدكتور 
�لأ�ضتاذة  �ل�ضمي�ضاين  �ل�ضابقة يف مدر�ضة  �لزميلة   �لإد�رية ول�ضقيقته  �لهيئة  �ضابق يف  عودة قو��س ع�ضو 

�لدكتورة رلى قو��س وجلميع �أفر�د �لأ�رشة.
• �لطالبتني مي�س ونهى و�خلريجني حمي �لدين وحممد بوفاة و�لدهم �ملرحوم قا�ضم حمي �لدين زعرت.

• �لزميلة منتهى �لنرب من مدر�ضة �لأ�رشفية بوفاة و�لدتها.
• للزميلني ديڤيد و وبيرت دحم�س بوفاة عمتهم حتفة، و�لزميل و�ضام �أبو خ�رش بوفاة خالته حتفة

• �لزميل موري�س �أبو طبيخ من مدر�ضة �لأ�رشفية بوفاة �ضقيقه يو�ضف.

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

»لأن لي�س ا�شم اآخر حتت ال�شماء قد اأعطي بني النا�س به ينبغي 
اأن نخل�س« )اع12:4(  تف�شريها

لي�س �أحد �آخر تحت �ل�ضماء،  ل يعني �أن �لر�ضول تجاهل ��ضم �لله �لآب،  ولكن لأن �لله �أحبَّ �لعالم »حتى بذل �بنه 
�لوحيد لكي ل يهلك كل من يوؤمن به بل تكون له �لحيوة �لأبدية« )يو16:3(،  ومن يدعو ��ضم �لإبن �لوحيد �إنما 
يدعو �لثالوث �لقّدو�س حيث ل �نف�ضال بين �لأقانيم �لثالثة،  كونها وحدة كاملة . ولد �لم�ضيح كاإن�ضان كامل ما عد� 
�لخطيئة ول يوجد ولن يوجد �إن�ضان �آخر بدون خطيئة �إْذ �لجميع �أخطاأو� و�أعوزهم مجد �لله،  لي�س من ل يعمل 
خطيئة«،  »لي�س بار ول و�حد« )رو23:3و10( ما عد� �ل�ضيِّد �لم�ضيح له �لمجد »�لذي لم يفعل خطيِّة ول يوجد 
لب به عّنا ليكفِّر عن خطايانا  ل بل عن خطايا  كل من  في فمه مكٌر« )�بط22:2( بل حمل خطايانا في ج�ضده و�ضُ
يوؤمن به في �لعالم،  �لذي و�ضع في ��ضمه �ضر قوته و�أ�ضبح فاديًا ومخلِّ�ضًا وحامال كل قوته و�ضماته وهو في �أبيه 
ل  دنا.  و��ضم �لم�ضيح لي�س ككل ��ضم فهو �لقادر وحده �أن يخلِّ�س ويمحو �لخطايا،  يهب �لبر،  ُيحوِّ ي�ضفع فينا وي�ضدِّ

م متاري�س  �آلم �ل�ضيق �إلى بهجة �لقيامة،  ُيحطِّ
�ل�ضماوي.   �لآب  �أح�ضان  �أمامنا  ويفتح  �لهاوية 
ومن  �لإ�ضم  �أ�ضحاب  ندعى  �لم�ضيحيون  فنحن 
�لأبو�ب،   وُتقفل في وجهنا  ُنهان  �أو  ُنقبل  �أجله 
ي�ضتقبلنا  مفتوح  باب  �ل�ضماء  في  لنا  ولكن 
من  �إل  يوجد طريق خال�س  بالترحاب،  ول 
هو  »�أنا  قال:  �لذي  �لم�ضيح  ي�ضوع  ربنا  خالل 
�إلى  ياأتي  �أحد  لي�س  و�لحيوة،   و�لحق  �لطريق 
�لحيوة  هي  »هذه  )يو6:14(  بي«  �إلَّ  �لآب 
وحدك  �لحقيقي  �لله  �أنت  يعرفوك  �أن  �لأبدية 

وي�ضوع �لم�ضيح �لذي �أر�ضلته« )يو3:7( .

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