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يتقدمون من أعضاء الهيئات 
التدريسية وا�دارية 

في مؤسساتنا التعليمية كافة 
بأصدق التهاني وا�ماني 

بمناسبة عيد المعلم 
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قواعد قصيرة في حياة التقوى للقديس الباّر 
ألكسي المسكوبي

لن  الكالم  كثرة  ففي  تتكّلم  مّما  أكثر  سمع  إ   .1

من  لنفسك  أطلب  الخطيئة.  من  تخلص 

الرب نعمة الصمت ونعمة الكالم في الوقت 

تخطئ  ال  لكي  شفتيك  واحفظ  المناسب، 

ما  تسمع  ال  لكي  أذنيك  وحّصن  بلسانك 

لمعرفة  فضوليًا  تكن  ال  اإلله.  الرب  ُيرضي  ال 

المواضيع  الروح، وناقش  األخبار فإنها تلهي 

الحسنة برغبة. أهرب حتى من أصغر الخطايا 

ألّن الذي ال يبتعد عن الخطايا الصغيرة سيقع 

حتمًا في خطايا أكبر وأثقل.

كل  في  إنسان  لكل  الخير  تفعل  بأن  إجتهد   .2

أم  فعلته  ما  سيقّدر  هل  تهتّم  وال  حين 

ليس  إفرح  ال.  أم  لك  شاكراً  سيكون  هل  ال، 

عندما تفعل الخير بل عندما تحتمل بال حقد 

الذين  أولئك  من  وخصوصًا  اآلخر  من  اإلهانة 

صنعت به خيراً.

الصليب  وقّبل  الصليب  بعالمة  نفسك  أرشم   .3

حماية  تحت  نم  عنقك.  على  تحمله  الذي 

حافظ الكنيسة فإنه ال ينعس وال ينام.

4. أثناء مرضك توكل على اهلل أوالً واشغل فكرك 

والتأمل  المسيح  يسوع  وموت  آالم  بتذكار 

فيهما، لكي يتقّوى قلبك أكثر فأكثر.

5. أكثر من الذهاب إلى الكنيسة لحضور الخدمة 

اإللهية وخصوصًا المشاركة في الليتورجيا.

بأنك  دائمًا  تخّيل  الكنيسة  في  تكون  عندما   .6

وجميع  والمالئكة  اهلل  حضرة  في  واقف 

النهار  من  المتبقي  والوقت  القديسين، 

وألعمال  روحية  لقراءات  كّرسه  القداس  بعد 

التقوى والمحّبة.

وفي  شفتيك  على  دائمًا  يسوع  اسم  ليكن   .  7

قلبك.

8 . تأّمل أكثر ما يمكن في عظم محّبة الرب لك 

لكي تحّبه أنت أيضًا من كل قلبك ومن كل 

نفسك وبكل قدرتك، وهكذا ستقضي حياة 

سالمية على هذه األرض وحياة مغبوطة في 

ربنا  نعمة  لتكن  الداهرين.  إلى دهر  السماء 

يسوع المسيح معك.

لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية
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معلمونا مصابيح الفكر النّير والعطاء الخّير
كلمة العددكلمة العدد

والتعليم  الثقافة  جمعية 

ودعم  بتشجيع  األرثوذكسية، 

طلبتنا ماديا ومعنويا في إجراء 

العلمية  ودراساتهم  بحوثهم 

التي تنعكس إيجابا على خدمة 

بالمعرفة  اإلنسانية  وإثراء  األردني بخاصة  مجتمعنا 

يوسف  المتفوق  طالبنا  كدعم  بعامة،  النافعة 

أبوالليل الذي يجري بحثا حول استخدام الفيروسات، 

بعد تعديلها جينيًا، لعالج بعض أمراض السرطان 

الجامعة  اإلختصاص في  أطباء  بالتعاون مع بعض 

األردنية.

لقد استودع اآلباء أبناءهم أمانة لديكم فحافظوا 

الخّيرة  والثقافة  النافع  بالعلم  األمانة  هذه  على 

الحسنة.  والقدوة  الصالح  المثل  لهم  وكونوا 

أغصاننا  هم  لنا،  السماء  رب  هبة  هم  فأبناؤنا 

أقمارنا  هم  أينعت،  التي  وثمارنا  أورقت  التي 

الحياة  أثناء سيرنا في دروب  بها  التي نستضئ 

فلتباركم  الحالكة،  لأليام  وندخرهم  الشائكة، 

السماء، معلمينا ومعلماتنا، أّنى اتجهتم وحيثما 

حللتم وكل ما أديتم وستؤدون.

معالم  نرسم  بهم  الذين  البشر  بناة  حقًا  فأنتم 

المستقبل لوطننا الغالي.

بمناسبة عيد المعلم نزجي تحية المحبة والشكر 

مؤسساتنا  في  ومعلماتنا  لمعلمينا  والوفاء 

رأسمالنا  أنكم  بحق  أثبتم  لقد  كافة.  التعليمية 

ووطننا  مجتمعنا  رأسمال  بل  ال  الحقيقي، 

الحبيب، من خالل عطائكم وإخالصكم وتفانيكم 

مواطنين  ليتخرجوا  أبنائنا  وتربية  تعليم  في 

مؤهلين لبناء ونهضة األردن الحديث.

وتقنيات  ومعارف  معلومات  التعليم  ليس 

ومهارات فحسب ولكنه في جوهره »ثقافةحياة«. 

واستضاءت  بالمحبة  المعرفة  اندمجت  فإذا 

ليس  اإلنسان.  إنسانية  اكتملت  باإليمان  الحكمة 

فقد  معلمًا،  التدريس  مهنة  يمارس  من  كل 

لقب المسيح له المجد »بالمعلم«، وكان تالميذه 

والجموع ينادونه »بالمعلم«. فالتعليم في جوهره 

ليس مهنة فحسب ولكنه رسالة مقدسة تنطوي 

في مضمونها على علم نافع وثقافة خّيرة تتمثل 

بالفكر النّير والعطاء الخّير والسلوك السوي.

الذي  اللقب  بهذا  أنكم جديرون  بحق  أثبتم  لقد 

يعتبر وسام شرف لكل من يمارس مهنة التعليم 

له  السيد  المعلم،  قال  فكما  وإخالص.  بمحبة 

المجد، »من ثمارهم تعرفونهم « فإننا على يقين 

المعلم«،   « اللقب  هذا  يستحق  من  خير  أنكم 

طلبتنا  تفوق  ذلك  على  يشهد 

وسلوكا  وثقافة  علما  وخريجينا 

على مستوى الوطن والعالم.

بتفوق  طلبتنا  بعض  تخرج  لقد 

العالم  في  الجامعات  أرقى  من 

وجامعة  هارفارد  كجامعة 

كامبردج  وجامعة  ستانفورد 

ومعاهد  جامعات  من  وغيرها 

جمعيتنا،  تبخل  مرموقة،ولم 

�أ.د يو�سف م�سنات



4

يوم الطفولة
إعداد  لجنة  مع  بالتعاون  الزرقاء  مركز  م  نظَّ

التابعة للجنة مدارس األحد والشبيبة  المخيمات 

الطفولة  بيوم  الخاص  السنوي  النشاط  الروحّية 

 170 بحضور  »يسوع صديقي«  بعنوان   2017 للعام 

لجمعيتنا  التابعة  األحد  مدارس  مراكز  من  طفال 

ثاني  أول،   ،KG2 ،KG1( الصفية  للفئة  العريقة 

للنشاط  ومنّظًما  مرافًقا  خادًما  و45  وثالث( 

 / ة  األرثوذكسيَّ ة  الوطنيَّ المدرسة  مقّر  في 

الشميساني يوم الجمعة 8/٩/2017.

ام  الخدَّ مع  المشاركين  األطفال  استقبال  تمَّ 

الة  بالصَّ النشاط  ليبدأ  بهم  والترحيب  المرافقين 

المبنى  قاعة  في  اإلفطار  وجبة  وتناول  ة  الجماعيَّ

على  المشاركين  توزيع  تاله  الرياضي،  الثقافي 

فّية كٌل بحسب فرقته حيث تمَّ مسبًقا  غرفهم الصَّ

توزيع القمصان على األطفال المشاركين حيث يدلُّ 

موزَّعين  فرقة  كّل  ولون  شعار  على  قميص  كل 

حسب فئاتهم العمريَّة إلى 14 فرقة.

السنة  لهذه  رس  الدَّ موضوع  الفرق  ام  خدَّ م  قدَّ

عشر  اإلثني  سل  الرُّ يسوع  بتالميذ  والمعني 

بأسلوب شّيق يتوافق مع فئاتهم العمريَّة بعنوان 

عمل  بنشاط  رس  الدَّ لينتهي  صديقي(،  )يسوع 

رس  الدَّ خالل  معلومات  من  تلقوه  ما  يعزز  يدوّي 

كي ترسخ  في ذاكرتهم من خالله. بعدها قامت 

ة  خاصَّ فقرة  بتقديم  كدز«  سنتر  »ستار  فرقة 

ات  نت الغناء والرقص برفقة الشخصيَّ لهم تضمَّ

واختتم  الوجوه.  على  سم  والرَّ ة  الكرتونيَّ

ى  المغطَّ المارشميلو  البوشار،  بتوزيع  اليوم 

بالشوكوالته، وشعر البنات على األطفال.

كل الشكر والتقدير لمركز مدارس األحد / الزرقاء 

األخوة  التدريب  النشاط ولفريق  المنظمين لهذا 

)تريز دايخ، رؤى قاقيش وجريس خليفة( ولجميع 

بكلِّ  اليوم  هذا  بإنجاح  ساهموا  الذين  ام  الخدَّ

حياتهم  كرسوا  الذين  سل  بالرُّ مقتدين  ة  محبَّ

لخدمة الكنيسة.

أخبارلجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبارلجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية
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حفل عيد الصليب
تحت رعاية رئيس الهيئة اإلدارية - جمعية الثقافة 

والتعليم األرثوذكسية وبحضور عدد من أعضاء 

الهيئة  ومديرة المدرسة السيدة مي القسوس، 

إحتفلت المدرسة بعيد الصليب الكريم المحيي. 

اشتمل الحفل على دعاء لقدس األب ألكسيوس 

إلى  باإلضافة  الدينية  التربية  منسق  قاقيش 

األب  بإشراف   )  5-  4  ( القسم  طلبة  من  تراتيل 

ألكساندروس مخامرة مع عرض من طلبة القسم 

وتراتيل  الفرح  فاتن  المعلمة  بإشراف    )  8  -  6  (

بيزنطية  بإشراف األستاذ قصي فاخوري، ومن ثم 

تم تالوة صالة البركة وتوزيع الرمان على الحضور. 

بوجود  المدرسة  ساحة  في  النار  إشعال  ذلك  تال 

كشافة عمان األرثوذكسية، 

وكل عام وأنتم بخير.

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني

نادي نموذج األمم المتحدة 
يستضيف النائب قيس زيادين

بدعوة من نادي نموذج األمم المتحدة  للمدرسة 

النائب  زار  الشميساني   / األرثوذكسّية  الوطنّية 

أيلول   1٩ الثالثاء  المدرسة  زيادين  خليل  قيس 

2017، والتقى  مجموعة من طلبة الصفوف 10 و 11 

الثقافة  جمعية   - الرياضي  الثقافي  المبنى  في 

والتعليم األرثوذكسّية. وفي اللقاء تحدث النائب 

المتعلقة  الهاّمة  األمور  من  عدد  عن  زيادين 

الحقوق  المواطنة،  والمناهج،  والتعّلم  بالتعليم 

ألبناء  الجنسية  المرأة،حق  حقوق  والواجبات، 

قانون  أجانب،تعديل  من  المتزوجات  األردنيات 

أمام  المساواة  منه،   308 المادة  إلغاء  العقوبات، 

الدينية  الحريات  وأهمية  الطفل  حقوق  القانون، 

القانون  دولة  وبناء  الدولة  عن  الدين  وفصل 

والمؤسسات وتعزيزها. وقدم النائب زيادين أثناء 

المتحدة  األمم  نموذج  نادي  سكرتاريا  مع  لقائه 

التي  المواضيع  بشأن  قّيمة  أفكاًرا  مدرستنا  في 

المؤتمر   جلسات  في  للمناقشة  الطلبة  اختارها 

الشيراتون في  الذي سيعقد في فندق  السابع  

الفترة 25-27/ 2018/1 بعنوان:

The Post - Truth Co-  معضلة ما بعد الحقيقة

 nundrum

 وقبل النائب زيادين دعوة الطلبة ليكون ضيف 

ا فيه.   شرف على المؤتمر ومتحدًثا رئيسًيّ

رئيس  نائب  زيادين  النائب  استقبال  في  شارك 

ومديرة  شنودة  نهى  السيدة  اإلدارية   الهيئة 

المدرسة السيدة مي القسوس، ورئيسة المرحلة 

المدير  ومساعد  سمور،  صوفي  السيدة   12-٩

للشؤون اإلدارية الدكتور خليل األطرش، وغيرهم 

إلى  باإلضافة  للمدرسة  اإلداري  الفريق  أعضاء  من 

للمدرسة  المتحدة  األمم  نموذج  نادي  مسؤولة 

السيدة تمارا قطامي.
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يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية الثقافة والتعليم 
األرثوذكسية بالتهنئة والتبريك لكل من:-

• السيدة زهيه شداد أبو خضر مديرة روضة وهبة تماري وزوجها السيد سامي أبو خضر بتخرج نجلهم 
ليث من جامعة العلوم والتكنولوجيا وحصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

بتخرج  منه  أبو  مازن  السيد  وزوجها  الشميساني  مدرسة  من  منه  أبو  الالتي  رنا  الزميلة   •

نجلهم زيد من جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص هندسة صناعية.
• الزميلة ريما عماري من مدرسة الشميساني وزوجها السيد أديب عماري بمناسبة تخرج نجلهم 

نبيل من الجامعة األردنية تخصص فرنسي 
• الزميل همام عيد من مدرسة الشميساني بمناسبة إكليله على اآلنسة ليليان عيد بتاريخ 17 /2017/7.
• الزميلة زينة قعوار من روضة وهبة تماري وزوجها السيد جميل حبش بالمولودة ميا بتاريخ 2017/8/10 .
السيد  على  الرا  إبنتهم  إكليل  بمناسبة  شمعون  الفرد  السيد  وزوجها  دحابره  رغده  الزميلة   •

معتصم نبيه عازر بتاريخ 2٩/٩/2017 .
• الزميل صموئيل جرجس من مكتب الجمعية بالمولود الجديد كاراس بتاريخ 2017/10/1 .

• الزميلة رنده كركر من مدرسة الشميساني وزوجها السيد إيهاب بيترو بالمولود الجديد عون بتاريخ 2017/10/8.

تعلن لجنة شبيبة الجمعية االجتماعية عن إقامة ورشة عمل  بعنوان

»إدارة الوقت أساس النجاح«

يتشرف رئيس  وأعضاء الهيئة  اإلدارية بدعوتكم لحضور الندوة الثقافية والتي تقيمها لجنة شبيبة 

الجمعية االجتماعية بعنوان: 

االرث في الكنيسة
يتحدث فيها 

األب سمعان خوري              األستاذ يعقوب الفار                الشماس عماد حجازين

األحد 2017/10/2٩ الساعة السابعة مساء في المدرسة الوطنية  االرثوذكسية / الشميساني - مسرح فؤاد يغنم

          نتشرف بحضوركم.             الدعوة عامة

تقدمها المدربة غدير حبش.

السبت 2017/11/4 من الساعة 4-8 مساءا.

على الراغبين في حضور الورشة االتصال مع مكتب الجمعية  

065674418/٩  فرعي 22

علما بأن حضور الورشة مجاني ألعضاء الجمعية
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من العقيدة األرثوذكسية

ما هي أهمية العقيدة في حياتنا ؟
في  يهمني  »وماذا  الناس:  من  كثير  يسأل 
وهذا  اهلل  إلى  يصّلون  الجميع  العقيدة؟ 
إذا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن  يكفي!«  
أصلي  الذي  الشخص  هو  من  أعلم  أكن  لم 
أن  يريد  يكن  لم  لو  اصلي؟  أنا  فلمن  إليه، 
يعلمنا عن ذاته لَما حضر بذاته إلينا ليسكن 
الملكوت  وعن  نفسه  عن  لنا  وليعلن  بيننا 
كشف  ولَما  المنظورين،  غير  المالئكة  وعن 
لنا عقيدة الثالوث، ولَما فّسر لنا الكتب التي 
لألشفية  العجائب  واجتراحه  مجيئه  عن  تتنّبأ 

بدافع رحمته ومحبته لنا.
وهل من ضرر إن لم أعرف عقيدتي ؟

إن كانت بين يديك خريطة تدلّك على مكان 
إليه،  تصل  فإنك  إثرها  على  ومشيت  الكنز 
ولكن إن غّيرت الطريق فهل تضمن الوصول 
اإليمان  طريق  تغيير  تم  إن  بالك  فما  إليه؟! 
الصحيح فهل تضمن الوصول إلى الملكوت؟ 

- الحياة األبدية التي ال نهاية لها-.
ما معنى العقيدة االرثوذكسية؟ 

غير  القويم  الرأي  تعني  أرثوذكس  كلمة 
تعتقد  ما  هي  والعقيدة  الملتوي، 
وتؤمن به في قلبك وعقلك، وتعترف 
في  عليه  بناء  وتحيا  الجميع  أمام  به 

نهج حياتك وجميع تصرفاتك.
ما هي العقيدة القويمة غير الملتوية ؟
وبحسب  إيماننا  في  تكمن  إنها 
عالمين  األرثوذكسي  االيمان  دستور 
في  متساٍو  ثالوث  واحد  إلٌه  اهلل  أن 
اهلل  ابن  وأن  منقسم،  وغير  الجوهر 
خطايانا،  لمغفرة  بإرادته  تجسد  قد 

وبقيامته  الثالث،  اليوم  في  وقام  وُصلب 
بالنعمة،  التألّه  حياة  إلى  مدعّوين  أصبحنا 
اهلل  نرى  تجعلنا  فينا  تسكن  التي  والنعمة 
)متى  الكتاب  يقول  كما  مجده  في  ونشترك 
»ُطوَبى ِلأَلْنِقَياِء اْلَقْلِب، ألَنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن   )8  :5
اهلَل«، وأيضا الترتيلة » يا أيها المتألهو العقول 
لنصفق باأليادي ...« وهكذا ندخل حالة الرسل 
 2( في  الرسول  بولس  أو  التجلي،  حادثة  في 
اإِلْنَساَن:  هَذا  »َوأَْعِرُف  3و4(   :12 كورنثوس 
أَْعَلُم.  لَْسُت  اْلَجَسِد؟  َخاِرَج  أَْم  اْلَجَسِد  أَِفي 
َوَسِمَع  اْلِفْرَدْوِس،  ِإلَى  اْخُتِطَف  أَنَُّه  َيْعَلم،  اهلُل 

َكِلَماٍت الَ ُيْنَطُق ِبهَا ... «

ما هي حياة التألُّه ؟
أن نحيا بتالحم دائم مع اهلل، ثابتين فيه وهو 
فنحن  نهجه،  وننهج  به  نتشبه  فينا،  ساكن 
ونعشقه  نحبه  أبيه،  صفات  يرث  واإلبن  أبناؤه 
ونتنفسه، نكلمه كل حين ونبحث عّما يرضيه 
لنفعله بحّب وشوق له ولكّل خليقته، حينها 
نحيا بفرح دائم وال يستطيع أحد أن ينزع فرحنا 
ي َسَأَراُكْم أَْيًضا َفَتْفَرُح  مّنا. )يوحنا 16: 7( ».. َولِكنِّ

ُقُلوُبُكْم، َوالَ َيْنِزُع أََحٌد َفَرَحُكْم ِمْنُكْم..« آمين.

إعداد: سائدة الشامي
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مشروع ناقل البحر األحمر – البحر الميت/ قناة البحرين

م. يو�سف هنديله

الميت حيث يتم إنشاء محطة 
توليد الطاقة الكهربائية هناك 
اإلجمالية  القدرة  تكون  بحيث 
 247 حوالي  للمحطتين 
ميجاواط عام 2020 لتصبح 556 

ضخ  إلى  الكبير  الحيوي  المشروع  هذا  يهدف 
حوالي 2 بليون متر مكعب سنويا من مياه البحر 
األحمر إلى البحر الميت عبر أنبوب طوله حوالي 180 
كم وذلك باإلستفادة من فرق المنسوب األرضي 
أخفض  الميت  البحر  ُيعتبر  الموقعين حيث  بين 

نقطة على وجه األرض.
أن  علمي  فريق  أجراها  التي  الدراسات  من  تبين 
منسوب مياه البحر الميت إنخفض من 3٩3 متراً 
إلى  أدى  مما  البحر  سطح  تحت  متراً   428 إلى 
تقليص مساحته اإلجمالية من ٩40 كم مربع إلى 
بسبب  الماضية  سنة   55 الـ  خالل  مربع  كم   637
عوامل التبخر من جهة وانخفاض تدفق مياه نهر 

األردن إلى البحر الميت )حوالي ٩0%(.
الذي  المشروع  لهذا  اإلجمالية  الكلفة  تقدر 
دوالر  بليون   10 بـ  بتمويله  الدولي  البنك  سيقوم 

تقريبًا وتشمل عناصره الرئيسية ما يلي:
األولى  المرحلة  في  المياه  تحلية  محطة  إنشاء 
شمالي  كبير  خزان  إلى  المياه  ضخ  يتم  ومنها 
متر  مليون   320 التخزينية  سعته  العقبة  مدينة 
 850 إلى  وترتفع  المشروع  بداية  عند  مكعب 

مليون متر مكعب عام 2060.
إلى  لموقع  كبير  ثاٍن  خزان  إلى  المياه  ضخ  يتم 
ثانية  وتنقية  تحلية  محطة  توجد  حيث  الشمال 
بمنطقة  خزان  إلى  المياه  تضخ  ومنها  هناك 
شبكة  عبر  توزيعها  يتم  حيث  عمان  جنوب 
تشهد  التي  العاصمة  مناطق  لمختلف  أنابيب 
تزايد  بسبب  للمياه  مرتفعًا  استهالكًا  حاليًا 
الطاقة  توليد  إنشاء محطة  ويتم  السكان.  عدد 

الكهربائية األولى في هذا الموقع.
يتم ضخ المياه المالحة الناتجة عن محطة التنقية 
إلى خزان كبير في منطقة سويمه »جنوبي البحر 
البحر  إلى  مباشرة  المياه  تنساب  ومنها  الميت« 

سيتم  الطاقة  هذه  بأن  علمًا   2060 عام  ميجاواط 
ثالث دول بنسب متفاوتة بحسب  توزيعها على 

حاجة كل دولة منها.
أن  المشروع  هذا  من  اإلنتهاء  عند  المتوقع  من 
يبدأ  بحيث  الميت  البحر  مياه  منسوب  يرتفع 
يؤدي  مما  السابق  وضعه  إلى  بالعودة  تدريجيًا 
بإنشاء مرافق جديدة من  المنطقة  انتعاش  إلى 
فنادق ومنتجعات سياحية على الجانبين. يتوقع 
يؤدي  أن  المشروع  قاموا بتصميم  الذين  الخبراء 
إلى  الميت  البحر  المياه داخل  اختالط نوعين من 

تشكيل بعض الطحالب وغيرها.
المصدر: وزارة المياه والري



14

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 

• آل عوض وآل خوري بوفاة العضو العامل المرحوم فريد جبرا عوض “أبو جابي” 

ويتقدمون من زوجته الفاضلة إميلي خوري وأبنائه م. جابي و د. وائل وإبنتيه 

رندا ورلى بأحر التعازي.

• الزميل األستاذ دانيال عنز من المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني 

بوفاة والدته المرحومة هيالنه جبرا قطو » أم موسى«.

الشميساني   / األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  دحمس  نانسي  الزميلة   •

بوفاة والدها المرحوم ميالد نصري الياس الدحمس » أبو النصر «.

• العضو العامل سليم جدعون بوفاة شقيقه المرحوم الدكتور سليمان جدعون 

في مدينة تورنتو / كندا.

• آل زبانه وآل فانوس بوفاة المرحومة عفاف فانوس زبانه أرملة المرحوم فوزي 

زبانه والدة عضو الهيئة اإلدارية الدكتور ماهر زبانه، أحر التعازي للدكتور ماهر 

وشقيقتيه السيدتين مها ومنال بوفاة والدتهم.

اسكندر  منال  الدكتورة  المرحومة  عمه  إبنة  بوفاة  جريسات  عدنان  الزميل   •

جريسات والدة الخريجين سامر والمهندسة سالي والمهندسة ساندي.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركًا.

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

 ¬∏îf ∞°Sƒj.Ω , ¿Éª∏°ùdG ÜƒjCG √OƒY .O ¢VƒY  ójôa »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 ,¬∏jóæg

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

أعضاء اللجنة الثقافية
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

ً ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ  دعما
 لشهرِ أيلول ٢٠١٧

ًا  مبلغ ١٤٢٨٧ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

لأن امُلعطي امل�سروَر يُحبه اهلل
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�سر 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 
جزء  اأو  �سنويا  الر�سوم  بت�سديد  اإما  باللتزام  تكرموا  الذين 

منها، املبادرة بالت�سال على الرقم9/ ٥٦٧٤٤١٨ -٠٦
فرعي ٢٧ ال�سيدة رىل.
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من أقوال السيد المسيح له المجد
اختارها : الياس شفيق نينـو

»وهذه هي الحياة األبدية،  أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي 
وحدك،  ويسوع المسيح الذي أرسلته » )يو3:17(

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

»æØdG êGôNE’G

تفسيرها

اهلل  المسيح  يسوع  الرب  يدعو  اآلية  بهذه 
تلك  عن  له  تمييزا  الحقيقي  باإلله  اآلب 
التي ُتسمى آلهة كذبا وغير حقيقية »ألن 
وأن  )مز٩5:5(  شياطين«  األمم  آلهة  جميع 
الذي أرسلته«  المسيح  اهلل واحد  »ويسوع 
فهما  الواحد  اهلل  عن  انفصاله  تعني  ال 
أشعتها  ترسل  كالشمس  واحد  جوهر 
اآلب  إستعالن  يعني  وإرساله  الكون  لتنير 
الذي يستحيل معرفته بدون المسيح وهو 
تكميل إستعالني هلل الواحد وليس إضافة 
إليه،  فهو لم يستبعد نفسه،  ولكونه في 
نفسه  بالطبيعة يكون هو  اآلب  اآلب ومن 
الوحيد  واإلله  الحقيقي  اإلله  أيضا  )االبن( 

»ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح .  
هذا هو اإلله الحق والحيوة األبدية« )1يو20:5( 
نفسه  المجد  له  المسيح  د  السيِّ ويعطي 
االستعالن  اآلب وهو  التي هلل  الصفات  كل 
الكامل هلل اآلب الحامل كل صفاته .  »أنا هـو 

الطريق والحق والحياة« )يو6:14( .


