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تأمالت روحية في عيد الميالد المجيد
إعالن  إنه  فرح...  بعده  ليس  الذي  للفرح  يوم 
به  فرحت  الذي  الحبيب  الطفل  بمولد  السمــاء 
المالئكة وجند السماء والرعاة الذين رتلوا أجمل 

تسبيــحة عرفها اإلنسان:
السالم  األرض  وعلى  األعالي  في  هلل  المجد   «

وبالنـاس المسرة«.
ولكي نفهم معنى ميالد الرب يسوع كما تعلمنا 
الكنيسة األرثوذكسية ال بد من معرفة ما يحمله 

من المعاني:
- محبة اهلل: ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل 
بل  يؤمن  من  كل  الُيهلك  لكي  الوحيد  إبنه 

تكون له الحياة األبدية. )يوحنا 16:3(
مغارة  في  الحبيب  الطفل  ولد  فقد  التواضع:   -
القديسة مريم  العذراء  بسيطة حيث وضعته 
الكتاب  يقول  كما  األغنام  ُتحوطه  مذود  في 
يكن  لم  إذ  المذود  في  وأضجعته  المقدس: 

لهما موِضع في المنزل. )لوقا 7:2(
من  هذا  ولعل  القديم:  العهد  نبوءات  إتمام   -
أبرز وأهم األمور التي تحققت بالفعل فقد كان 
الذي سيولد في بيت  الماسّيا  الشعب ينتظر 
جعلتك  فقد  بالنور-  الظالم  ُيبّدل  لكي  لحم 
األرض.  أقصى  إلى  خالصي  لتكون  لألمم  نوًرا 

)أشعيا6:49(
العذراء  آية. ها  السيد نفسه  - ولكن يعطيكم 
الذي  عمانوئيل  إسمه  وتدعو  إبًنا  وتلد  تحبل 

تفسيره اهلل معنا. )إشعيا14:7 (
- المسيح هو المخلص: المالك كّلم يوسف في 

الحلم قائًلا:
فستلد إبًنا وتدعو إسمه يسوع ألنه يخلص شعبه 
من خطاياهم )متى 21:1( أما سمعان الشيخ فقد 
اآلن  قائال:  الرب  وبارك  ذراعيه  على  الطفل  حمل 
ألن  بسالم  قولك  حسب  سيد  يا  عبدك  تطلق 

م.يو�سف هنديله

خالصك  أبصرتا  قد  عيني 
الذي أعددته قدام وجه جميع 
لألمم.  إعالن  نور  الشعوب 

)لوقا29:2 (
الذين  المجوس  عن  وماذا   -
عبر  المشرق  من  أتوا 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

المسالك الوعرة والمسافات البعيدة  سائرين 
يتقدم  كان  الذي  الساطع  النجم  هدى  على 
الطفل،  مكان  إلى  يهديهم  لكي  مسيرتهم 
في  نجمة  رأينا  إننا  لهيرودس  قالوا  فقد 
المشرق وأتينا لنسجد له. هذا الحدث ما هو إال 
داللة قاطعة على أن الكلمة إبن اهلل المتجسد 
لم ينحصر وجوده في شعب موسى بل كان 
إليه.  الجميع  ويدعو  الشعوب  كل  في  حاضراً 
قدموا هدايا ثمينة تليق بملك واله وكاهن إلى 
األبد: الذهب واللبان والمر لملك الكون السائر 
إستقرت  فقد  الجلجلة.  طريق  األلم  طريق  في 
النجمة المثلثة االشعة التي تشير إلى وحدانية 
الثالوث فوق المغارة لكي تهدي المجوس إلى 

مكان الطفل يسوع.
إياه نسأل أن يمنحنا الفرحة الكبيرة فرحة الميالد 
والقداسة  والتواضع  بالمحبة  قلوبنا  تمأل  لكي 
ومساعدة المحتاجين والعطف عليهم واإللتفاف 
األمين  الملجأ  تبقى  التي  الكنيسة  أمنا  حول 
يسوع  الرب  بنعمة  واألنواء  العواصف  كل  وسط 
الذي أحبنا قبل أن نحبه ودعانا إلى ملكوت محبته 
قائاًل: تعالوا إلي يا ُمباركي أبي رثوا الُملك الُمعد 

لكم  منذ إنشاء العالم. وكل عام وأنتم بخير.
إليه عبارة عن  المشار  النجم  -  )مالحظه(:- كان 
مالك ُمرسل يقود المجوس ويتحرك معهم خالل 
المسيرة حتى وصلوا إلى موقع المغارة في بيت 

لحم.
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الحبل بالكلمة والتجسد اإللهي
كلمة العددكلمة العدد

اّتحد  وقد  الخطيئة  عدا  ما 
باقنومه اتحاًدا ال اختالط فيه 
دون  تقسيم  وال  تغيير  وال 
الهوته  طبيعة  ل  يحوِّ أن 
إلى جوهر جسده وال جوهر 
الهوته  طبيعة  إلى  جسده 

لُيبشرها  مريم  العذراء  إلى  اهلل  مالك  أرسل 
فقال لها: »سالم لك أيتها المنعم عليها،  الرب 
.  فاضطربت  معك،  مباركة أنت في النساء« 
من كالمه فقال لها المالك: ال تخافي يا مريم 
ألنِك قد وجدت نعمة عند اهلل،  وستلدين ابًنا 
مريم  فقالت  )لو32-28:1(  يسوع«  وتسمينه 
للمالك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجًلا.  
يحلُّ  القدس  »الروح  لها  وقال  المالك  فأجاب 
س  القدوَّ لذلك  ُتظلِّلك  العلي  ة  وقوَّ عليِك 
)لو36-34(  اهلل«  ابن  ُيدعى  منك  المولود 
لي  ليُكن    . للرب  أمٌة  أنا  »هوذا  مريم  فقالت 

بحسب قولك« )لو28:1( .
القدس  الروح  حلَّ  العذراء  َقِبلت  أن  بعد 
رها ومنحها أيًضا قوة استيعاب  عليها فطهَّ
لتها  ظلَّ وللحال    . والدته  مع  الكلمة  الهوت 
حكمة اهلل وقوته، إبن اهلل المساوي لآلب في 
.  فاستخلص لذاته  الجوهر بمثابة زرع إلهي 
من دمائها النقية الطاهرة جسًدا حًيا ليس 
الروح  بفعل  معموًلا  بل  رجل  من  مزروًعا 
بطيًئا  ينمو  شكله  منجًزا  ليس    . القدس 
بل تم دفعة واحدة، ألن كلمة اهلل نفسه قد 
أضحى أقنوًما لجسده،أي لما حلَّ في أحشاء 
العذراء القديسة وهو غير محصور في أقنوم 
قد أقام له جسًدا حًيا ذا نفس ناطقة وعاقلة .  
وذلك من أنقى دماء الدائمة البتولية .  وصار 
الكلمة جسًدا،  حتى أن هذا الجسد كان مًعا 
جسد ابن اهلل وجسًدا ذا نفس ناطقة وعاقلة،  
د  لذلك ال نقول بإنسان يتألَّه .  بل بإله يتجسَّ
صار  قد  كامًلا  إلًها  بالطبيعة  كان  الذي  فإن 
كامًلا  إنساًنا  البشرية  بالطبيعة  نفسه  هو 

اإعداد : اليا�س �سفيق نينـو

من  ة  مركبَّ واحدة  طبيعة  يؤلِّف  ان  ودون 
طبيعته اإللهية وطبيعته البشرية .

السماء واألرض،   إّتحدت  المسيح  بوالدة  اليوم 
اليوم حضر اإلله على األرض .  وارتقى اإلنسان 
المنظور  الغير  ُيرى  اليوم    . السماوات  إلى 
اإلنسان.  ألجل  بالجسد  منظوًرا  بطبيعته 
العلى  في  هلل  المجد   : هاتفين  فلنمّجده 

رة .  وعلـى األرض السالم وفي الناس المسَّ
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دعوة الجتماع الهيئة العامة العادي السـتين

دعوة الجتماع الهيئة العامة الغير العادي

حضرة العضو الكريم،

من   )13( و   )12( المادتين  بأحكام  عماًل 

والتعليم  الثقافة  لجمعية  األساسي  النظام 

اإلدارية   الهيئة  لقرار  واستناًدا  األرثوذكسية 

الهيئة  تتشرف   ،2017/10/30 تاريخ   )1/73( رقم 

السنوي  االجتماع  لحضور  بدعوتكم  اإلدارية 

تمام  في  وذلك  العادي  العامة  للهيئة 

يوم  مساء  من  والنصف  السادسة  الساعة 

فؤاد  مسرح  في   2018/1/14 الموافق  األحد 

 - األرثوذكسية  الوطنية  )المدرسة  يغنم 

على  المدرجة  األمور  لبحث  الشميساني( 

جدول األعمال وهي:

العامة  للهيئة  العادي  االجتماع  محضر  تالوة 

التاسع والخمسين المنعقد بتاريخ 2017/1/21.

مناقشة تقرير الهيئة اإلدارية السنوي للسنة 

حضرة العضو الكريم،

من   )13( و   )12( المادتين  بأحكام  عماًل 

النظام األساسي لجمعية الثقافة والتعليم 

اإلدارية   الهيئة  لقرار  واستناًدا  األرثوذكسية 

رقم )1/73( تاريخ 2017/10/30، تقرر عقد إجتماع 

الهيئة العامة غير العادي الساعة الخامسة 

 2018/1/14 الموافق  األحد  يوم  بعد ظهر  من 

المالية من 2016/9/1 لغاية 2017/8/31 وإقراره.

تالوة تقرير مدقق الحسابات عن الوضع المالي 

للجمعية للسنة المالية 2017/2016.

للجمعية  الختامي  الحساب  على  التصديق 

للسنة المالية 2017/2016.

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 

.2018/2017

المالية  للسنة  حسابات  مدقق  إنتخاب 

.2018/2017

إنتخاب أعضـاء الهيئة اإلدارية للعامين 2017 – 

.2019

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

رئيس الهيئة اإلدارية

الدكتور إحسان عيسى حمارنة

الوطنية  )المدرسة  يغنم  فؤاد  مسرح  في 

األرثوذكسية – الشميساني(، وذلك لمناقشة 

للجمعية  األساسي  النظام  تعديل  وإقرار 

المرفق نسخة منه.

رئيس الهيئة اإلدارية

الدكتور إحسان عيسى حمارنة
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة األميركية في مادبا

ُوقِّعت صباح يوم اإلثنين 27 تشرين ثاني 2017، 
مذكرة تفاهم بين الجامعة األميركية في مادبا 
وجمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية  حيث 
األستاذ  رئيسها،  الجامعة  عن  المذكرة  وقع 
الثقافة  جمعية  وعن  أيوب،  نبيل  الدكتور 
إحسان  الدكتور  األرثوذكسية،  والتعليم 
جورج  والسيد  اإلدارية،  الهيئة  رئيس  حمارنة، 
مشحور، أمين الصندوق الفخري، بحضور عضو 
الهيئة اإلدارية، السيد خليل نصر ونائب رئيس 
الجامعة، األستاذ الدكتور أسامة حداد وعمداء 

الكليات وعدد من األكاديميين واإلداريين.
األهداف  تأطير  إلى  المذكرة  هذه  تهدف 
حيث  من  والجمعية  الجامعة  بين  المشتركة 
المتفوقين من  الدراسية للطلبة  المنح  توفير 
المدرسة  وهي   ، للجمعية  التابعة  المدارس 
الوطنية األرثوذكسية - الشميساني والمدرسة 
وذلك   ، األشرفية   - األرثوذكسية  الوطنية 
لإللتحاق بالجامعة األميركية في مادبا من أجل 
الحصول على درجة البكالوريوس ضمن برنامج 
االكاديمي،  التفوق  أساس  على  المبني  المنح 
المتفوقين وتنمية  الطالب  رعاية  إلى  باإلضافة 
قدراتهم اإلبداعية وإتاحة فرص اإلبتكار وتوفير 
للطالب  والمعرفي  واألكاديمي  العلمي  الدعم 
المؤهلة،  األكاديمية  الجامعة  كوادر  خالل  من 
لطالب  ودولية  محلية  تنافسية  فرص  وتوفير 

المدارس وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
على  الترحيبية  كلمته  في  أيوب  الدكتور  أكد 
لتوثيق  المذكرات  هذه  مثل  توقيع  أهمية 
والتربوية  التعليمية  المؤسسات  بين  التعاون 
المختلفة في الوطن والتي تقدم برامج تدريب 
االردني  المجتمع  شرائح  لكافة  دراسية  ومنًحا 
الدكتور  األكاديمي. وأشار  التميز  وعلى أساس 

التي  المختلفة  المميزة  البرامج  إلى  أيًضا  أيوب 
الخارج  في  الدراسة  كبرنامج  الجامعة  تقدمها 
وبالرسوم  أميركا  في  فصلين  أو  فصل  لمدة 
المحلية ، وبرنامج التدريب للطالب في مختلف 
ليؤمن  قريًبا  إطالقه  سيتم  والذي  القطاعات 
فرصة حقيقية أمام الطلبة لإلنخراط في سوق 
فصل  لمدة  العملية  الخبرة  واكتساب  العمل 
أثناء سنوات الدراسة مما سيكون له األثر الكبير 

في فتح آفاق العمل للطالب بعد التخرج.
كلمته  في  حمارنة  إحسان  الدكتور  أبدى  وقد 
وبرامجها  الجامعة  بمستوى  الشديد  إعجابه 
المختلفة وبيئتها المميزة، كما أشار إلى الدور 
الوطني الذي تتمتع به مدارس جمعية الثقافة 
بناء  في  ومساهمتها  األرثوكسية  والتعليم 
أن تكون  األردن بصفتها مدارس وطنية قبل 
د.  أشار  كما  معينة.  لطائفة  تابعة   مدارس 
برامجها  خالل  من  الجمعية،  دور  إلى  حمارنة 
والطلبة  العائالت  مساعدة  في  المختلفة، 
المحتاجين، وما توقيع هذه المذكرة إال تأكيد 
حديثه  وفي  واإلنساني.  الوطني  النهج  لهذا 
عن تاريخ مدارس الجمعية أشار الدكتور حمارنة 
مدارس  بها  تتمتع  التي  المميزة  البيئة  إلى 
الجمعية والتي تتميز بكونها المدارس الرائدة 

في التعليم المختلط في األردن.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني

خّريج »الوطنّية األرثوذكسّية« السيد غّسان 
إيليا نقل يرعى افتتاح مسرحية »ألماس«

 )12-6( للصفوف  الدراما  نادي  طلبة  قّدم 
عرض افتتاح مسرحّية »ألماس« في المدرسة 
الشميساني   - االرثوذكسّية  الوطنّية 
فؤاد  مسرح  امتأل  حيث   ،2017/11/30 الخميس 
يغنم بالجمهور يتقّدمهم راعي معونة الخير 
السنوّية، رجل األعمال الّناجح وخّريج »الوطنّية 
األرثوذكسّية« السيد غّسان إيليا نقل، ورئيس 
والتعليم  الثقافة  جمعية   - اإلدارّية  الهيئة 
وعدد  حمارنة،  إحسان  الدكتور  األرثوذكسّية 
المدرسة  ومديرة  اإلدارّية  الهيئة  أعضاء  من 
الطلبة  أمور  وأولياء  القسوس  مي  السيدة 
افتتاح  حفل  ريع  ُيرَصد  وغيرهم.  المشاركين 
المسرحّية لمعونة الخير السنوّية التي تترأس 
الجمعّية  رئيس  نائب  المسؤولة عنها  اللجنة 

السّيدة نهى شنودة.
الماضي  إلى  المشاهد  تأخذ  »ألماس«  مسرحية 
عبر لعبة افتراضّية عصرّية، تحكي قصة أميرة 
اسمها ألماس في سن المراهقة، والتجارب التي 
تمر بها لصقل شخصيتها والبحث في األعماق.
الدراما  ُمعلم  وإخراج  تأليف  من  المسرحية  

األستاذ ذياب شاهين وأداء طلبة نادي الدراما 
للصفوف )6-12(: ابراهيم علمي، أحمد سلطان، 
تالين  عبود،  تارا  حبش،  أنجليكا  منه،  إلينا 
إسحق،  جورج  جابر،  جوان  حتر،  تانا  هنديلة، 
رامز  خوري،  دينا  زماميري،  خالد  الدير،  جويل 
سليم  صوصو،  سامر  شعالن،  رهف  شاهين، 
فرتن  الصوصو،  نقل، سلينا  مضاعين، سلين 
فوزي  قاقيش،  فريد  حمارنه،  فرح  شكريان، 
زبانة، كارول زيدان، كرستينا البهو، كيرا يغنم، 
حمارنه،  ماريا  قسيس،  ماجد  شكريان،  لين 
ماريا منه، مايا السيفي، مايا شحادة، ميرا الحاج 
باإلضافة  هلسا،  وسن  شعالن،  ميس  حسن، 
المطري  وزيد  بسيس،  حسام  الطالبين  إلى 
والتي  الموسيقية،  الفرقة  مع  عزفا  اللذين 
شاركت بالعزف الحي الذي رافق الغناء والرقص 
فرعوني،  سيفيتانا  الموسيقى  معلّمي  مع 

محمود عفيفي، سامر حّداد، وُهمام عيد.  
عرضان  فيها  بما  عروض،  خمسة  تقديم  تم 
مدرستي  لطلبة  وعرض  المدرسة  لطلبة 

الرائد العربي والمشرق. 
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لقاء العددلقاء العدد

لقاء العدد مع السيدة نهى شنودة
خمسة وعشرون عاًما من العطاء

السيدة  بهذه  جمعتنا  رائعة  جلسة  كانت 
خدمة  في  زالت  وال  عملت  التي  الفاضلة 
الجمعية التي أحبتها بصدق وقدمت الكثير 
ورفعتها  شأنها  إلعالء  وجهدها  وقتها  من 
من  عدة  جوانب  اللقاء  تناول  وتقدمها. 
اإلدارية  الهيئة  لرئيس  كنائب  عملها  خالل 
إلى  باإلضافة  لجان  عدة  في  ومشاركتها 
إلتزامها بالعمل التطوعي في جمعيات أخرى 

تخدم المجتمع المحلي في مجاالت عدة.
•  هل لك أن تحدثينا عن السيرة الذاتية.

بعد تخرجي من مدرسة راهبات الناصرة عملت 
األردني   األهلي  البنك  في  الوقت  من  فترة 
بتاريخ  شنودة  فوزي  السيد  من  تزوجت  ثم 
 « متزوجات  بنات  خمس  ولدينا   1969/12/21
وهلل  وجميعهن  رشا.«   ماريا،  ريم،  الرا،  لينا، 
عشر  أربعة  ولدينا  عائالتهن  مع  بخير  الحمد 
أوالد(  وأربعة  بنات  )عشر  وحفيدة  حفيًدا 
وهذه نعمة وبركة من اهلل الذي منحنا إياها، 
مقاعد  على  اآلن  منهم  عشر  أحد  بأن  علًما 
الدراسة في المدرسة الوطنية األرثوذكسية – 

الشميساني وواحدة في روضة وهبة تماري.

اللجان  هي  وما  بالجمعية  التحقت  متى   •
التي شاركت بها.

في  لدي  رغبة  بوجود  أؤكد  أن  بد  ال  بداية 
في  المساعدة  وتقديم  التطوعية  الخدمة 
مجاالت العمل االجتماعي – وقد إنتسبت إلى 
الجمعية في بداية الثمانينات حيث رشحتني 
السيدة عايده طليل لعضوية الهيئة اإلدارية 
إدارية أشارك بها  للجمعية، وكانت أول هيئة 
 ) به  أعتز  منصًبا  أعتبره  وهذا   (  1992 عام 
يتيح  المسؤولية  موقع  في  وجودي  أن  حيث 
لي الفرصة أن أكون قريبة من المدرسة أتابع 
مراحل دراسة بناتي مع المعلمات وأتعرف من 
بصورة  التعليمية  الوسائل  على  ذلك  خالل 
مباشرة مع اإلدارة والمعلمات وقد شاركت في 

الجمعية من خالل اللجان التالية:- 
إنتقاء  الطلبة،  واالجتماعية،قبول  النسائية 
ذلك  إلى  إضافة  العضوية،  الفروع،  المعلمين، 
فإنني أشارك في أعمال سيدات كنيسة دخول 
السيد إلى الهيكل » حامالت الطيب« من خالل 

تقديم الخدمات االجتماعية لألسر األقل حًظا.
تأخذ  الجسيمة  المسؤوليات  هذه  وللحقيقة 
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الكثير من الوقت والجهد لمتابعة كافة األمور من 
أنوه  أن  أحب  وهنا  ذلك  وغير  االجتماعات  حضور 
حيث  زوجي  من  لقيته  الذي  والتشجيع  بالدعم 
كانت معظم هذه المسؤوليات تنجز على حساب 

واجباتي نحو بيتي وأسرتي فله كل التقدير.
• ماذا عن الطموحات المستقبلية للجمعية 

بالنسبة ألم الكندم؟
توسًعا  حالًيا  الجميلة  المنطقة  هذه  تشهد 
عمرانًيا حتى أصبحت إمتداًدا للعاصمة عمان، 
جامعة  بإنشاء  رغبة  الجمعية  لدى  كان  وقد 
أو كلية مجتمع فيها سابًقا إال أن هذه الرغبة 
جامعات  عدة  وجود  بسبب  آنذاك  تتحقق  لم 
بنا  حدا  مما  الكبرى  عمان  أمانة  حدود  داخل 
أن نتبنى خطة بإنشاء روضة أطفال نموذجية 
صحي،  مركز  متكاملة،  حديثة  مدرسة  مع 
نادي، ودار إليواء كبار السن، حديقة عامة وغير 

ذلك من المرافق المساندة.
ذلك  إلى  الجمعية  دعت  التي  األسباب  ومن 
تماري  روضة وهبة  التوسع في  إمكانية  عدم 
حالًيا حيث من غير المناسب وجود غرف صفية 
تعليمات  حسب  الثاني  الطابق  في  لألطفال 
الجمعية   والتعليم. كما تسعى  التربية  وزارة 
لتنظيم  موافقة  على  الحصول  إلى  حالًيا 
قطعة أرض الروضة إلى الفئة ب بًدال من الفئة 
إضافية  مساحة  إيجاد  أجل  من  الحالية(   ( أ 

يمكن إستخدامها للتوسع في المستقبل.
• أرجو أن تحدثينا عن مدرسة األشرفية.

المتعاقبة على مر  اإلدارية  الهيئات  أولت  لقد 
السنوات كل الدعم واإلهتمام لهذه المدرسة 
التي تخدم شريحة من أبناء المجتمع المحلي 
على  دائًما  نحرص  حيث  المنطقة،  تلك  في 
وحضور  ودعمها  المدرسة  أمور  متابعة 
المدرسة  إدارة  تقيمها  التي  كافة  اإلحتفاالت 
شتى  في  ومساعدتها  الدراسي  العام  خالل 

المجاالت ضمن اإلمكانيات المتاحة.
الوزارة  بأن  هناك  األهل  أبشر  أن  وأحب 
سمحت لنا مؤخًرا بقبول 43 طالًبا إضافًيا في 

بسبب  القادم  الدراسي  العام  خالل  المدرسة 
في  الصفية  الغرف  من  إضافية  مساحة  توفر 
الطابق األرضي وإيجاد منطقة مالعب مناسبة 

في القطعة المجاورة.
• ماذا عن لجنة معونة الشتاء ودورها في 

خدمة المجتمع المحلي.
كانت  الشتاء  معونة  أن  أقول  أن  أحب  بداية 
العمل  الجمعية وتواصل  بدايات تأسيس  مع 
بها تحقيًقا ألحد األهداف اإلنسانية التي قامت 

عليها الجمعية.
تهدف المعونة إلى تقديم المساعدة للعائالت 
مالبس  وتشمل  مناطق  عدة  في  المستورة 
ومعلبات وبطانيات وصوبات وغير ذلك حيث 
يتم توزيعها عادة في شهر كانون األول من 
كل عام بعد دراسة ميدانية تقوم بها الباحثة 
المستهدفة  األسر  أوضاع  لتحديد  اإلجتماعية 
عدد  بحسب  فئات  لثالث  تقسيمها  تم  التي 

أفراد العائلة على النحو التالي:
• أكثر من خسمة أفراد، ب – ثالثة أو أربعة 

أفراد، ج – فرد واحد أو إثنان.
يتم وضع رمز على صندوق المعونة وال يكتب 
اسم العائلة وذلك حفاًظا على كرامة العائالت. 
برعاية  الداعمين  األخوة  أحد  يقوم  ذلك  بعد 
بأنه لدى الجمعية حالًيا  حفل انطالقها، علًما 
حوالي 500 عائلة تقدم لها المعونة سنوًيا. أما 
تقدم  فإنها  المجيد  الفصح  لمعونة  بالنسبة 
معلبات  وتشمل:  فقط  عائلة   200 لحوالي 

وشوكوالته وقهوة وبيًضا ودجاج وغير ذلك.
اللجنة  مع  خاصة  تجربة  نهى  للسيدة   •

النسائية واإلجتماعية حدثينا عنها.
السيدات  خيرة  من  اللجنة  هذه  أعضاء 
الجهد  من  الكثير  يقدمن  اللواتي  الفاضالت 
المطرزات  عمل  خالل  من  التطوعي  والعمل 
وعمل  السنوي  للبازار  اليدوية  واألشغال 
محاضرات وندوات ثقافية وزيارات إلى العائالت 
أقدم  أن  لي  البد  وهنا  ذلك.  وغير  المستورة 
أن  أنسى  ال  كما  لهن  والتقدير  الشكر  كل 
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هذه  مؤسسي  من  السيدات  على  أترحم 
اللجنة ممن انتقلن إلى األمجاد السماوية.

وقد حرصت إدارات الجمعية دائًما على ترتيب 
رحالت للسيدات إلى عدة أماكن دينية باالضافة 
إلى رحالت إلى مزارع خاصة أو تناول وجبة في 

أحد المطاعم.
كانت أمتع األوقات لهن خالل زيارات سابقة إلى 
دير سيدة صيدنايا ومعلوال في سوريا. نأمل 
واإلستقرار  األمن  العزيز  البلد  لهذا  يعود  أن 
الزيارات  بهذه  جديد  من  نقوم  حتى  قريًبا 

للحصول على البركة الروحية منها.
• ما هي التحديات التي تواجهينها أثناء 

أنشطتك داخل الجمعية وخارجها.
الحقيقة أن مجتمنا المحلي بحاجة إلى تضافر 
الخيرية  الجمعيات  العاملين كافة في  جهود 
أفضل  بتقديم  والتعاون  التنسيق  أجل  من 
الخدمات ألنها كلها تعمل للخير دائًما بموجب 

األهداف السامية التي قامت عليها.
لدى  والعطاء  البذل  مفهوم  نجذر  أن  علينا 
األخوة الميسورين من أجل المشاركة الفعالة 
 Fund Raising خاص  صندوق  إيجاد  في 
يساهم في تعليم بعض الطلبة من العائالت 
ميزانية  دعم  في  المساعدة  أو  حًظا  األقل 

اإلنسانية  رسالتها  في  للمضي  الجمعية 
واإلجتماعية التي تقوم بها دائًما.

كنيسة  عن  أتحدث  أن  أحب  المجال  هذا  في 
النبى إيليا/ القديسة بربارة في أبو نصير التي 
ألبناء  الرعائية  الخدمة  أجل  من  ببنائها  قمنا 
األساسي  هدفنا  هذا  وكان  المنطقة  تلك 
أحد  من  الشكر  ننتظر  ان  دون  والوحيد 
وهي تخدم العائالت في المنطقة والمناطق 
وتقوم  أحد  ومدارس  وفيها شبيبة  المجاورة 

باإلحتفال بالمناسبات الدينية واالجتماعية.
نحرص دائًما على مشاركة أبناء الرعية هناك 
وخاصة  بها  تقوم  التي  المناسبات  كافة  في 
الكنيسة.  أو عيد شفيع هذه  السنوي  البازار 
كبيرة  بسعادة  تشعر  عائلتي  أن  حيث 
أن  وأعتبر  لزيارتها  نذهب  عندما  بالحقيقة 

تلك هي بركة روحية لنا ال تقدر بثمن.
كل  الحبيبة  لجمعيتنا  أتمنى  الختام  في 
الرفعة والتقدم واإلزدهار في تحقيق األهداف 

السامية والنبيلة التي قامت عليها.
جزيل  قدمنا  الممتع  اللقاء  هذا  نهاية  وفي 
على  شنوده  نهى  للسيدة  والتقدير  الشكر 

إتاحة الفرصة إلجراء هذه المقابلة معها.
أعضاء اللجنة الثقافية 2017/12/9
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زيارة السيد وهبة تماري
يوم  تماري  وهبة   السيد  استقبال  تم  
رئيس  قبل  من   2017/10/25 االربعاء 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  االدارية  الهيئة 
األرثوذكسية الدكتور احسان حمارنة ومقرر 
اللجنة المدرسية  السيدة نيرمين سنداحة 
من  ومجموعة  الروضة  واداريات  ومديرة 
الضيف  اصطحاب  تم  حيث   بستان  أطفال 

أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

بجولة لجميع مرافق الروضة الداخلية والخارجية. وبعد انتهاء الجولة تم استقبال الضيف بمكتب 
المديرة وتسليمه درع ترحيب .

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

السيدة نهى شنودة وزوجها السيد فوزي شنودة بالحفيدة تاال إلبنتهم رشا زوجة السيد 
السيد قسطة  الجمعية وزوجها  الترزي من مكتب  رولى  الزميلة  طارق سالمه كما نهنىء 

سالمة بالحفيدة تاال إلبنهم طارق بتاريخ 2017/11/13
حنان  إبنتهم  بتخرج  الساحوري  إحسان  السيد  وزوجها  الساحوري  مجروح  ناريمان  السيدة 

وحصولها على بكالويس هندسة إتصاالت من جامعة األميرة سمية. 
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أخبار روضة وهبة تماريأخبار روضة وهبة تماري

زيارة المدرج الروماني
تمهيدي  ثانية  روضة  مجموعات  جميع  قامت 
بهدف  الروماني  المدرج  إلى  تعليمية  بزيارة 
باألردن  الموجودة  التاريخية  اآلثار  التعرف على 

وربطهم بتراثهم.

زيارة الدفاع المدني
بستان  أولى  روضة  مجموعات  جميع  قامت 
المدني  الدفاع  مركز  إلى  تعليمية  بزيارات 
بهدف التعرف على أنواع وسائل النقل البرية 

والخدمات التي يقدمها مركز الدفاع المدني.

زيارة مركز عمان للفروسية
بستان  أولى  روضة  مجموعات  جميع  قامت 
عمان  مركز  إلى  ترفيهية   تعليمية  بزيارة 
من  المختلفة  األنواع  على  للتعرف  للفروسية 
الخيول وكيفية رعاية هذا الحيوان وفي نهاية 

الزيارة قام جميع األطفال بركوب الخيول.

المعهد الوطني للموسيقى
تمهيدي  ثانية  روضة  مجموعات  جميع  قامت 
الوطني  المعهد  إلى  تعليمية  بزيارة 
للموسيقى  بهدف تطوير الحس الموسيقي 
الموسيقية  باآلالت  وتعريفهم  االطفال  عند 
واسماعهم اصوات اآلالت الموسيقية المختلفة.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / االشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / االشرفية

• قام السيد جورج مشحور واعضاء الهيئة االدارية باضاءة شجرة عيد الميالد المجيد واالحتفال 
بعيد القديسة بربارة يوم السبت 2017/12/2.

• قام طلبة الصف الحادي عشر ولجنة االرشاد 
بزيارة مركز نازك الحريري ضمن مبادرة »مدرسة 

بال جدران « الثالثاء 2017/11/14.

• يوم طبي مجاني حيث اشتمل على عيادات 
والطب  الباطنية  األمراض  في  متخصصة 
العام والعيون وفحوصات السكري والضغط 
وعيادات مختصة في التغذية االحد 2017/11/5.

المركز  على  كوريك  مراد  الطالب  حصول   •
الجله  دفع   – القوى  العاب  بطولة  في  الثاني 
في بطولة التربية والتعليم لواء قصبة عمان.
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القديسة بربارة ورمزية القمح
والدتها  )توفيت  وثنيين  أبوين  من  بربارة  ولدت 
جميلة  ألبيها  وحيدة  وألنها  صغيرة(.  وهي 
الطلة وحسنة التربية حجزوها في برج عال لكي 
ما  كل  توفير  مع  العالم  أنظار  من  يحفظوها 
تحتاجه من أطعمة وألبسة ووسائل الراحة األخرى.
الزواج  رفضت  القانونية  السن  بلغت  عندما 
بالرغم من كثرة الطالبين. فلم يضايقها أبوها 
لكنها  الرأي  تخالفه  لم  أنها  يعلم  كان  حيث 

تبدي رغبة في البقاء عذراء.
بيان  من  العلوم  تلقنت  قد  بربارة  وكانت 
عن  البحث  إلى  قادها  مما  وفلسفة  وتاريخ 
قد  المسيحيون  خدامها  وكان  الحقيقي.  اإلله 
أخبروها عن العاِلم الكبير أوريجانس فأسرعت 
وكتبت رسالة فجاوبها شارحًا اإليمان المسيحي. 
فتعلق قلبها بالسيد المسيح، فنذرت حياتها 

هلل ونالت المعمودية دون علم والدها.
جميل  حمام  بناء  والدها  قرر  األيام  تلك  وفي 
وأرشد  المخطط  له  فوضع  العالي  البرج  خارج 
بربارة  تفقدت  أن  وبعد  يلزم،  ما  إلى  الفنيين 
ثالثة من  نافذة  فتح  البنائين  البناء طلبت من 
الناحية الجنوبية، فسأل أبوها عن سبب التغيير 
فشرحت له عن الثالوث األقدس ورسمت له إشارة 
الصليب وقالت: »هذا هو النور الذي تستنير به 
لكنها  إبنته،  قتل  وأراد  األب  فغضب  الخليقة«. 
اهلل.  من  العون  وطلبت  الجبال  إلى  هربت 
فاستجاب اهلل لها سريًعا. ولما اعترضتها صخرة 
بفعل  لقسمين  الصخرة  إنشقت  الجبل،  في 
عليها  فوشى  األنظار،  عن  تخفيها  لكي  إلهي 
أحد الرعاة فتحولت الخراف التي يملكها إلى نوع 
ضربها  ألبيها  أحضروها  وعندما  الحشرات.  من 
أقفل  وهناك  بيتها.  إلى  شعرها  من  وجرها 
الغرفة.  عليها غرفة صغيرة ووضع حارسًا على 
ثم شكا ابنته إلى القاضي مركيانوس وسلمها 
بل  أبداً  عليها  يشفق  بأال  عليه  وأقسم  إليه 

لم  لكنها  وأقساها.  العذابات  أمر  بها  ينزل  أن 
رحمة  غير  من  بضربها  فأمر  للقاضي  تستجب 
بالسجن بشكل مؤقت حيث ظهر  ثم وضعت 
لها نور وفوق النور السيد المسيح قال لها:  »ال 
بل  وتعذيبهم  الناس  عقابات  من  أبداً  تخافي 
أبقي على موقفك«، ثم اختفت جراحاتها وشفي 
القاضي  إندهش  وعندما  تاًما.  شفاًء  جسمها 
بمشاعل  جسدها  بحرق  أمر  معافاتها  من 
مضاءة وأن تقاد عارية وهي تضرب بال شفقة في 
المدينة. طلبت من اهلل أن يستر عريها حتى ال 
المالئكة حلة بيضاء  الناس، فألبسها  يهزأ بها 
القاضي  رأها  وعندما  جراحها.  المسيح  وداوى 
أن  يستطيع  لن  أنه  وعرف  البهية  الحلة  ترتدي 
يميتها  أن  قرر  والعذابات،  بالتهديدات  يغلبها 
عذابات  رأت  شابة  هي   ( يولياني  صديقتها  مع 
فأعلنت  إيمانها  بشدة  فتأثر  بربارة  القديسة 

إيمانها المسيحي(. فأمر بقطع رأسيهما. 
الحكم  تنفيذ  الجبل وبعد  إلى  صعدوا جميًعا 
وقطع رأسي الشهيدتين سقطت صاعقة من 
والقاضي  والدها ديوستورس  وأحرقت  السماء 

مركيانوس. 
جسدي  مسيحي  رجل  تسّلم  ذلك  بعد 
حيث  جلسون  قرية  إلى  ونقلهما  الشهيدتين 
واإلكرام  المجد  فكل  وقار.  بكل  دفنهما  تم 

والتقدير لغذابات الشهيدة بربارة – أمين.
نأكل القمح المسلوق ليلة عيد البربارة وذلك ألن 
حبة القمح ال تثمر وال تأتي بسنبلة إالّ إذا ماتت. 
وكما قال السيد المسيح له المجد » إن لم تمت 
حبة الحنطة فإنها تبقى وحدها ولكن إن ماتت 
تأتي بثمر  كثير«. وهكذا الشهيدات والشهداء 
الموت  وقبولهم  بإستشهادهم  القديسون 
ورفضهم نكران المسيح إنما يعطون بعملهم 
هذا نمواً لإليمان المسيحي وبغزارة كحبة القمح 

التي إن ماتت فقط تأتي بثمر كثير.
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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 الشنودي بوفاة المرحوم الدكتور منير نعيم الشنودي » أبو سامر« زوجته 
وصليبا  فرح  السادة  وشقيق  تمارا،وتينا   سامر،  والد  بريشكي  ميرا  السيدة 

ونبيل وعيسى أسامة وجورجيت.
• آل الفار وآل عويس بوفاة المرحوم رمزي نعيم الفار » أبو يزن« زوجته السيدة 
نبيلة شفيق عويس والد خريجي المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني 

يزن، سيف وعمرو.
الوطنية  المدرسة  خريجة  غنيم  رفاه  المرحومة  بوفاة  القضاة  وآل  غنيم  آل   •

األرثوذكسية / الشميساني وشقيقة الخريجين الدكتور عزمي واألستاذ عدي.
• آل خوري وآل حوا بوفاة المرحوم يعقوب سليم الخوري والد السيدة أولغا زوجة 

الدكتور فؤاد بجالي.
• آل أغابي وآل قسوس بوفاة المهندس فؤاد إبراهيم آغابي » أبو إبراهيم« زوجته 
السيدة حكم القسوس ووالد آية وياسمين وإبراهيم وشقيق السيدات غادة 

وسهى ولما.
• آل مسنات بوفاة المرحومة صابط متري المسنات » أم نضال الكواليت« والدة 
م. نضال م. كمال والسيد عصام م. جمال م. جودت والسيدة نهيل والمربية 

باسمة وتعزية خاصة لألستاذ الدكتور يوسف مسنات بوفاة شقيقته

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 تشرين الثاني ٢٠١٧

 مبلغ ١٣٩٣٤ 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 الرسل القديسين األطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»والكلمة صار جسًدا وحلَّ بيننا » )يو14:1(
تفسيرها

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

»æØdG êGôNE’G

المسيح  د  السيِّ أن  يعني  الكلمة  تجسد 
له المجد قد اّتخذ جسًدا من العذراء مريم 
بدون أن يفقد جوهره اإللهي،  فأصبح »إلًها 

وإنساًنا في آن واحد« .
االحتفاالت بعيد الميالد تتخذ أبعاًدا ُتعرض 
فالجانب  للعيد  الحقيقي  المعنى  عن 
البراّقة  والترتيبات  طاغًيا  أصبح  التجاري 
فيها  المبالغ  نويل  وباباوات  المنازل  في 
تأخذ مكان  والهدايا  الطعام  واإلفراط في 

اهلل الذي صار إنساًنا ألجل خالصنا .
إن لعيد الميالد رسالة مسيحية هامة، فهي 
وخدمتهم  الفقراء  ة  محبَّ ة،   المحبَّ تعلمنا 
المسيح  نحو  ولنلتفت  ومساعدتهم، 
فهو يعلمنا أن نحب الفقراء ليس لمجدنا 
اجتماعي،   مثال  أجل  من  وليس  الذاتي،  

ه هو،  فيسوع  ولكن حًبا باإلنسان كما أحبَّ

الفقراء والمتواضعين، فقد أخلى  هو أول 

للبهائم  مذود  في  نائًما  طفًلا  وصار  ذاته 

الثالوث  من  الثاني  األقنوم  اهلل  ابن  وهو 

رسالة  أنها  عبد،  كما  آخًذا صورة  األقدس 

نسوه  الذين  إلى  بالنسبة  حتى  السالم 

فالرسالة    . قط  يعرفوه  لم  الذين  وإلى 

الحب  وإلى  األرض  على  السالم  إلى  ترمز 

ومعطيه،   السالم  رئيس  فهو  البشر  بين 

أترك  »سالًما  المسيح  سالم  فينا  فلنحمل 

لكم،  سالًما ُأعطيكم« )يو27:14( ولنسمع 

»المجد  الميالد  ليلة  في  المالئكة  تسبيح 

وفي  السالم  األرض  وعلى  األعالي  في  هلل 

الناس المسّرة« )لو14:2( .


