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عطاء.. تطور ..متيز

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 (

اليوم  في  الفم  الذهبي  ويوحنا  الالهوتي  وغريغوريوس  الكبير  باسيليوس  الثالثة  األقمار  بعيد  الكنيسة  تحتفل 
1100م على  العيد المشترك سنة  الثاني شرقي  )12 شباط غربي( من كل عام. تحدد هذا  الثالثين من شهر كانون 
عهد الملك الكسيوس كمنينوس بسبب الخالف الذي حدث بين العلماء فيمن هو أعظم من الثالثة واختلفوا حول 
للقديس  الحلم  به في  أوحوا  بناء على ما  الثالثة  لألقمار  االحتفال بعيد واحد  الكنيسة  ترتيب مقامهم. وقد قررت 
يوحنا مورويس متروبوليت »أنثايتا« بأنهم متساوون ويشفعون بنعمة الروح القدس ألبناء الشعب بعامة وللطلبة 

والمعلمين بخاصة.
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هل هي أورشليم أو القدس؟
تاريًخا  منه  نستمد  حياة  نبض  أورشليم هي 
باليأس  والظلمة،  بالنور  واأللم،  بالفرح  حافًلا 
التي  القدس  إنها  والحياة.  بالموت  والرجاء، 
رسمت ماضًيا مجيًدا لتعطينا مستقبًلا حافًلا 
الحب  مدينة  ستبقى   تألمت  مهما  بالرجاء. 
وُصلب  عاش  المجد  ربُّ  فيها  ألنه   والسالم 
دماء  فيها  ُسفكت  التي  هي  وقام.  ومات 
الماليين ألنهم أحبوها، وعيون الطغاة كانت 
دائًما عليها ألنهم أرادوا أن يقتلوا فيها الرجاء 
إلى  للمحبة  مدينة  من  يغيروها  وأن  واألمل 

عاصمة للسياسة والطغيان والموت.
المظلم.  الفكر  لهذا  أتباًعا  صرنا  لألسف، 
كل  قبل  سياسية  كعاصمة  إليها  ننظر 
شيء ونلغي تاريًخا مقدًسا وخالصًيا. أصبحت 
وإيماننا.  بفكرنا  تعصف  العرقية  العنصرية 
صارت لنا مجرد عاصمة ال أساس لها في إيماننا 
المسيحي الذي يتعدى كل سياسة وعنصرية. 
إيماًنا  ليقتلوا  جاءوا  غرباء  خلقها  عنصرية 
الضعيفة. نتصارع في  العرقية  عظيًما باسم 
لنحدد  اإليمان:  شهداء  بدماء  َتسَبُح  ساحة  
السياسي  المستوى  على  األفضل  هو  من 
والعرقي حتى وصل األمر فينا أن نرفض اسم 
وكأن  بالقدس  عنه  لنستعيض  أورشليم 
هذه  لحكم  األولى  هو  من  سيحدد  االسم 
المدينة.يا إخوة..... االسمان هما وجهان لعملة 
إلى  والثاني  سالٍم  إلى  يشير  األول  واحدة. 
صهيونًيا  األول  االسم  اعتبرنا  أننا  إالّ  قدسيٍة 
أنفسنا  ُنقحم  أخوتي  يا  لماذا  عربًيا.  والثاني 
بسبب  هو  هل  العقيم؟  الجدل  هذا  في 

غيرتنا أم بسبب توجهاتنا السياسية؟
ما  بقدر  سياسًيا  ليس  النزاع  هذا  أن  نسينا 
على  القضاء  إلى  بجوهره  يهدف  ديني  هو 
ساكًنا  نحرك  ال  بعيًدا  نقف  ونحن  المسيحية 
المسيحي.  وجودنا  جذور  في  ينخر  والسوس 
أورشليم، هذا االسم ال يعني أنه اسم ينتمي إلى 

الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

الصهيونية بل بالحري يلغي هذه الصهيونية. 
رفضنا لكلمة أورشليم يعني أننا نرفض تاريًخا 
وحقيًقة واحدة أنه بالمسيح انتهت اليهودية، 
وكل ما كانوا هم يفتخرون به ما عاد حًقا لهم 
بل هو إرٌث سلمه المسيح إلى أبنائه المخلصين 
متكامل  مجتمع  بناء  أجل  من  جاهدوا  الذين 
البشر  لكل  والسالم  للجميع  المحبة  أساساته 
دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. نحن ورثة 
 ، السالم  أورشليم مدينة  العظيم،  االسم  هذا 
لنصن  المقدسية.  األبد مدينتنا  إلى  وستبقى 
العار  وصمة  جوهره،  في  هو  الذي  اإلرث  هذا 
لم تكن  التي  والصهيونية  اليهود  تاريخ  على 
األمة  أخذها من هذه  لهذا  العلي،  للرب  أمينة 
شعوب  إلى  وأعطاها  والمتطرفة  المتعصبة 
عشق  من  كل  وإلى  بإسمه  تؤمن  التي  األرض 

السالم والمحبة.
نسعى  أن  يجب  التي  الحقيقة  هي  هذه 
وراءها ال أن نقف أمام تعصب يسعى إلى إزالة 
إلهية  هوية شعب ورسالة مقدسة وتضحية 
من أجل أخرى زائلة عنصرية. ليست هي هذه 
الدولة التي نبحث عنها،بل عن دولة نحيا في 
ظاللها كإخوة بغض النظرعن الدين أو العرق 
وجودنا  حساب  على  ليس  ولكن  اللون،  أو 
وتاريخنا المسيحي في هذا الشرق. العنصرية 
العرقية قسمتنا وجعلتنا غرباء، خطفت منا 
أورشليم المقدسية مدينة السالم  وحولتها 

إلى مدينة حرب وخوف وموت. 
والملكوت،  الميراث  أبناء  نحن  علينا  لذا، 
العزيزة،  ُقدسنا  أورشليم،  على  نحافظ  أن 
آبائنا  بدماء  ُمضرًجا  متألًما  تاريًخا  لنصون 
يفتخرون  ألبنائنا  جميًلا  غًدا  لنخلق  وأجدادنا 
فيه بإرثهم المسيحي الذي به لم يعد هناك 
أورشليم  فقط  هناك  بل  لليهودية  وجود 
مدينة السالم والقدس الخالدة التي ستبقى 

دائًما رمًزا للتضحية والمحبة والسالم. 

رائد خليل الصايج
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بين اآلباء واألبناء
كلمة العددكلمة العدد

أبناءنا  وأن  جدا،  سريعة 
فال  التغّير،  هذا  نتاج 
قيمهم  تختلف  أن  غرو 
وعالقاتهم  ومفاهيمهم 
وأن  ومفاهيمنا،  قيمنا  عن 
فلسفاتهم  لهم  تكون 

يكاد ال يخلو أي لقاء مع األقارب واألصدقاء من 
اليستجيبون  الذين  اليوم  أبناء  من  الشكوى 
لما يطلب منهم، وال يطيعون اآلباء واألمهات، 
.. فاآلباء يرون أن أبناءهم  وال يحترمون الكبار 
نصائح  يتقّبلون  ال  فهم  عنهم،  يختلفون 
في  جادين  وغير  بآرائهم،  يتشبثون  األهل، 
إال  معنا  تواصل  هناك  وليس  دراستهم، 
وإذا  أبناءنا،  ليسوا  وكأنهم  النقود،  لطلب 
طلبنا منهم القيام بأي عمل ال نجد منهم إال 
التذّمر والرفض، وليس لهم مرجع إال الموبايل، 

الرفيق الدائم في كل مكان وزمان..
أما األبناء فال تجد عندهم إال الشكوى من األهل 
ومحاولتهم  وكبيرة،  صغيرة  بكل  لتدخلهم 
وأساليبهم  وفلسفتهم  قيمهم  فرض 
يشكو  ما  وهذا  أبنائهم،  على  ومفاهيمهم 
منه األبناء إلحساسهم بالغربة، ولوجود حاجز 
وبين  بينهم  وتقني  وثقافي  وزمني  نفسي 
إلى  ينتمي  فريق  فكل   .. وأمهاتهم  آبائهم 
زمن غير زمن اآلخر، ولكل زمن قيمه ومفاهيمه 
وأساليبه. فإذا كان جيل اآلباء يترّحم على أيام 
يقومون  األبناء  كان  حيث  زمان،  وتربية  زمان، 
فأبناء  مناقشة،  دون  اآلباء  يطلبه  ما  بكل 
والترف،  الوفرة  الذين نشأوا في ظروف  اليوم 
االتصاالت، والفضاء  االنترنت، وثورة  وفي عصر 
المفتوح على كل شيء دون قيود، وشاهدوا 
وديمقراطية  حرية  من  العالم  بالد  في  ما 
األبناء ما عادوا قادرين،  إنسان، هؤالء  وحقوق 
أو راغبين في القبول بما كان يقبل به آباؤهم، 
مع  يتعارض  كان  إذا  األهل  يريده  ما  تنفيذ  أو 

مفاهيمهم الجديدة، أو يحّد من حرياتهم.
بوتيرة  يتغّير  العالم  أن  التسليم  من  البد 

الخاصة في الحياة والسياسة والحرية والحقوق 
والعالقات االجتماعية واإلنسانية ... وأن يخالفونا 
أمامهم  انفتحت  ان  بعد  علمناهم   ما  في 
مصادر المعرفة بال حدود، ووجدوا فيها غير ما 

علمناهم.
الثورة  ظهور  وقبل  عام،  مئة  حوالي  منذ 
المذهلة  نتائجها  نشاهد  التي  التكنولوجية 
جبران  اللبناني  والمفكر  األديب  قال  اليوم، 
خليل جبران : »أبناؤكم ليسوا أبناءكم، إنهم 
أبناء الحياة«، فماذا كان يمكن أن يقول اليوم 
لوكان معنا وشاهد سطوة  الموبايل واأليباد  

على أبنائنا ليال ونهارا ؟  
البد من االعتراف أن هناك سوء تواصل أو سوء 
بين  والقيم  المفاهيم  في  اختالفا  أو  تفاهم، 
والبد  المؤثرات،  اختالف  بحكم  واألبناء  اآلباء 
لآلباء أن يعترفوا بذلك كي تقوم العالقة بين 
والقبول  والتفّهم  االستيعاب  على  الطرفين 
هناك  تظّل  كي  والمفاهيم،  القيم  بتغيير 
يستطيع   ، وابنه  األب  بين  تفاهم  مساحة 
األب أن ينفذ من خاللها إلى عقل ابنه وقلبه ، 
لتنبيهه  إلى ما يمكن أن ينزلق إليه أو يتوّرط 
فيه بتدبير من أتراب السوء، وإال سنجد أبناءنا 
ضحايا الجريمة والمخدرات والكحول والعالقات 
فيها،  سقط  التي  األدواء  تلك  المشبوهة، 

لألسف،  كثير من شبابنا.

الدكتور �سمري قطامي
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انعقاد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي الستين
األحد 2018/1/21 في المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني 

قدس األب قسطنطين قرمش يبارك رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية 
وأسرة مكتب الجمعية بمناسبة عيد الظهور اإللهي » الغطاس «

اجتماع  انعقد  اإلدارية  الهيئة  من  بدعوة 
الهيئة العامة غير العادي األحد 21/ 1/ 2018 في 
المدرسة الوطنية األرثوذكسية– الشميساني 
التعديالت  لمناقشة  يغنم  فؤاد  –مسرح 
للجمعية،  األساسي  النظام  على  المقترحة 
وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء الهيئة 
العامة تم إقرار  تعديالت على النظام من قبل 
العامة تمهيًدا إلقرارها من قبل وزارة  الهيئة 

بالصالة  قرمش  قسطنطين  األب  قدس  قام 
بمناسبة  المقدس  بالماء  الجمعية  وتكريس 
بحضور  »الغطاس«  اإللهي  الظهور  عيد 
رئيس الهيئة اإلدارية وعدد من أعضاء الهيئة 
فيها   تمنى  الجمعية  مكتب  وأسرة  اإلدارية 
والسالم  المحبة  رسول  اإلله  الرب  يحفظ   أن 
األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية 
وجميع القائمين عليها وجميع العاملين في 
من  وكل  وطلبتها  التعليمية  مؤسساتها 

قدم جهًدا لخدمتها منذ تأسيسها.
نسعد  سنوي  تقليد  األبوية  المباركة  وهذه 
خدمة  في  طويل  باع  له  مؤسس  أب  من  به 

الجمعية ومؤسساتها.

التنمية االجتماعية.
فيه  تم  والذي  الستون  العادي  االجتماع  تاله 
على  والتصديق  األعمال  جدول  مناقشة 
المالية  للسنة  للجمعية  الختامي  الحساب 
التقديرية  الموازنة  مشروع  وإقرار   2017-2016
للسيد  والتجديد   2018-2017 المالية  للسنة 
رمزي الصناع مدقق حسابات الجمعية وانتخاب 

هيئة إدارية جديدة للدورة 2019-2017.

قرمش  قسطنطين  األب  قدس  قام  كما 
شباط    5 اإلثنين  اإلدارية  الهيئة  بمباركة 
بصالة تمنى فيها التوفيق والنجاح لرئيس و 
التطوعي  عملهم  في  اإلدارية  الهيئة  أعضاء 
وجهودهم المباركة للحفاظ على المكتسبات 
التي تحققت عبر أكثر من ستين عاًما والبناء 

عليها.
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هيئة إدارية جديدة لجمعية الثقافة 
والتعليم األرثوذكسية للدورة 2017 - 2019

د. إحسان حمارنه
الرئيس

 نهى أبو منه شنوده
نائب الرئيس

 م. إميل الغوري
أمين الّسر

 جورج مشحور
أمين الّصندوق الفخري

 ابراهيم نينو  د. ماهر زبانة  م. نرمين سنداحه المنى

 م. ميخائيل هنديله  أمل حّداد قاقيش 

جورج أبو خضر

 أ. سالم نجمة 

ميرنا الكور فانوسإيليا وكيلة
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اختيار مديرة المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني السيدة مي القسوس 

إلعطاء نبذة عن البرنامج البريطاني في المدرسة وعن مؤتمر اللغة اإلنجليزية

تهنئة إلى رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية من لجنة متابعة 
المؤتمر الوطني األرثوذكسي في القدس

ضمن زيارة إلى مجلسي التعليم في بريطانيا 
المجلس  من  وبترتيب  وادكسل(  )كيمبردج 
الثقافي البريطاني/ األردن، ُعقد لقاء مع وزير 
التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، الذي كان 
من  عدد  لمديري  لندن  في  عمل  زيارة  في 
اختيار مديرة  األردن، تم  الخاصة في  المدارس 
المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني 

وردت رسالة تهنئة إلى رئيس وأعضاء الهيئة 
الوطني  المؤتمر  متابعة  لجنة  من  اإلدارية 
األرثوذكسي في القدس تهنئهم فيها بثقة 
أعضاء الهيئة العامة بانتخابهم لدورة جديدة 
2017-2019 مؤكدين على روح األخوة والتعاون 

عن  نبذة  إلعطاء  القسوس  مي  السيدة 
البرنامج البريطاني في المدرسة وعن مؤتمر 
بالتعاون  سنوًيا  يعقد  الذي  اإلنجليزية  اللغة 
وأبدى  كما  البريطاني.  الثقافي  المجلس  مع 
الوزير اهتماًما بعقد توأمة مع إحدى المدارس 
المدرسة  تجربه  من  لالستفادة  الحكومية 

الوطنية األرثوذكسية.

ألعضاء  شكرهم  عن  ومعربين  المشترك 
القدس  لعروبة  دعمهم  في  اإلدارية  الهيئة 
األماكن  الحفاظ على  عاصمة فلسطين وفي 
والصفقات  الضياع  من  وصونها  المقدسة 

المشبوهة.
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لقاءات بيروت-لبنان:
شارك فريقا كرة السلة وكرة القدم/ إناث في 
لقاءات رياضية في بيروت مع مدرسة القلبين 
مع  بالتعاون  المركزية  والمدرسة  األقدسين 
الحمام  مرج  الوردية  راهبات  كلية  مدرسة 
مـــــن  بالفتــرة  تراسنطــة  كليـــــة  ومــــدرسة 
25-2018/1/29 ورافق الطلبة المعلمة ربا خوري، 

األستاذ نايف عصفور واألستاذ معن مزاهرة.

أربع  بوالديان«  هاكوب  »ارتين  المدرب  عقد   •
  “Global Citizenship” ورشات عمل بعنوان
بتاريخ 15، 16، 17 و2018/1/18 لمعلمي المدرسة.

• عقدت الدكتورة »ميادة الناطور« ورشة عمل 
لمعلمي المركز الداعم بعنوان: 

»مفهوم وخصائص صعوبات التعلم« بتاريخ 17 و2018/1/18 .

ورشة  الصوصــــو«   »نهيـــــل  السيدة  عقدت   •
الحـــاسوب  مختبرات  لمشرفــــي  عمل 
بعنــــوان Project Management  خالل ثالثة أيام 

بمجموع )8( ساعات تدريبية .
عمل  ورشات  المراحل  رئيسات  عقدت    •
 Teaching and Learning, Assessment لمراجعة

  & Academic Honesty Policies

أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني

 ،9 منه  الينا  الطالبات:  السلة  كرة  فريق  مّثل 
لينا سمعان 10، جيدا نينو 8، جنى نينو 8، تاال 
أبو زيد 9، كاترينا حبش 7، جويل الدير 10، زين 
القسوس 7، نيكول خوري 7، زوريا جميعان 7.

سيلينا  الطالبات:  القدم  كرة  فريق  مّثل 
زبانة  جويل   ،7 مضاعين  اليسا   ،7 مضاعين 
7، تيا حوش 8، لينا الزيادين 7، شهد جرار 8، 

جيدا نينو 8.

عمل  ورشة  دبابنة  داهود  السيد  عقد   •
Policy  Safetyلمراجعة

والسيد  العظام  أبو  عيسى  السيد  عقد   •
 IT & وسام أبو خضر ورشة عمل لمراجعة 

Digital Citizenship Policy
• عقدت السيدة جاكلين دمرجيان ورشة عمل 

Child Protection Policy  لمراجعة
في  المرجع  ومعلمو  الدوائر  رؤساء  عقد   •
سياسة  لمراجعة  عمل  ورشة  المدرسة 

»Curriculum Policy  المنهاج
ورئيسة  البكالوريا  برنامج  منسقة  عقدت   •
 IB لمناقشة   عمل  ورشة  الثانوية  المرحلة 

Action Plans &Policies

ورشــــات
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لقاء العددلقاء العدد

 لقاء العدد مع السيدة سيتا غاوي
أربعون عـــاًمـــا من العطاء

السيدة  بهذه  جمعتنا  رائعة  جلسة  خالل 
جليلة  خدمات  والزالت  قدمت  التي  الفاضلة 
إليها  انتسابها  منذ  أحبتها  التي  للجمعية 
عن  إلينا  سيتا  السيدة  تحدثت   ،1978 عام 

مسيرتها خالل هذه الفترة:
العديدة عملت في عدة  خالل هذه السنوات 
مسؤولية  موقع  في  لوجودي  باإلضافة  لجان 
في الهيئة اإلدارية لمدة تسعة أعوام متتالية 

)2008- 2017( في خمس دورات متتالية.
تناول اللقاء دورها في األعمال التطوعية التي 
الرسالة  بهذه  منها  إيماًنا  للجمعية  قدمتها 
للمجتمع  الخدمات  تقديم  في  السامية 
المحلي بروح المحبة واإلخالص والعطاء وهي 

من األهداف التي تأسست عليها الجمعية.
هل لك أن تحدثينا عن السيرة الذاتية؟

حيث   1951 عام  القدس  مواليد  من  إنني 
الفرنسيسكان/  راهبات  مدرسة  من  تخرجت 

الدكتور جورج  القدس عام 1968، تزوجت من 
أستاذ  وهو   1969/9/27 بتاريخ  غاوي  لطفي 
جامعي ومحاسب قانوني وعضو هيئة إدارية 

من 1992 - 2004.
نعمة  وهذه  أحفاد  وستة  أبناء  ثالثة  لدينا 

نشكر الرب عليها وهم:
ثم  الناصرة  راهبات  مدرسة  خريجة  رينيه: 
طبية  تحاليل  بكالوريوس  األردنية/  الجامعة 
ماريا  ولديهما  فتال  سامي  من  متزوجة 

وأنطون.
لطفي: خريج كلية دي السال ) الفرير( ثم جامعة 
في  مقيم  محامي  أستاذ  العربية/  بيروت 
بكالوريوس  دينا دحابرة  تزوج من  دولة قطر، 
علوم مالية ومصرفية وتستعد حالًيا لتقديم 
جامعة  من  الماجستير  درجة  لنيل  االمتحان 
جورج  ابنان:  لديهما  بريطانيا،  مانشستر/ 

وإيلي يدرسان حالًيا في إحدى مدارس لندن.
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األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  خريج  كميل: 
ميكانيكية  هندسة  قبرص/  جامعة  ثم 
بطشون  نتالي  من  تزوج  إدارة  وماجستير 
مالية  علوم  األهلية  عمان  جامعة  خريجة 

ومصرفية ولديهما ابنتان ماسة وفرح.
لمعهد  انتسبت  فقد  لي  بالنسبة  أما 
يد  على   1990 عام  الرسم  فن  في  متخصص 
وشاركت  اليرموك  جامعة  من  عراقي  فنان 
زين  الملكة  بمركز  تدريبية  دورات  بعدة 
الشرف في مجال إدارة االجتماعات الفعالة مما 

أكسبني خبرة جيدة أثناء عملي بالجمعية.
في  لجامعة  انتسبت   2003 و   2000 عام  وفي 
األميركية أون الين وحصلت  المتحدة  الواليات 
على بكالوريوس وماجستير في علم االجتماع.
 Social Work in Sociology Education

وتخرجت بتاريخ 19/ 8/ 2003
اللجان  هي  وما  للجمعية  انتسبت  متى 

التي عملت بها؟
حيث   1978 عام  الجمعية  لعضوية  انتسبت 
اللجنة  في  متعددة  تطوعية  خدمات  قدمت 
التي  لوزا  روز  المرحومة  مع  وذلك  النسائية 
وأعتز  أفتخر  وإنني  الكثير،  منها  تعلمت 

بصداقتي معها.
كنا  حيث  فاضالت  سيدات  مع  سوًيا  عملت 
الجمعية  مقر  في  نجتمع  البدايات  فترة  خالل 
من  اليدوية  األشغال  لعمل  ثالثاء  يوم  كل 
أجل  من  ذلك  وغير  صوف  وكنزات  مطرزات 
التحضير للبازار السنوي. كما أنني عملت مع 
التقدير  لها  أكن  التي  طليل  عايدة  السيدة 
من  األربعاء  يوم  نجتمع  كنا  حيث  واالحترام 
كل أسبوع من أجل التحضير للبرامج الثقافية 
إلى  الرحالت  ترتيب  إلى  باإلضافة  والمحاضرات 
عدة أماكن ومنها دير سيدة صيدنايا ومعلوال 
ذلك  كل  األماكن.  من  غيرها  و  سوريا  في 
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واالنتماء  العطاء  بروح  به  نقوم  كنا  العمل 
الفريق  بروح  وعملنا  أحببناها  التي  للجمعية 

الواحد من أجل رفعتها وتقدمها.
فيها  العمل  شاركت  التي  األخرى  اللجان  أما 

فهي على النحو التالي:
اللجنة النسائية واالجتماعية/ مقررة اللجنة.

لجنة اإلعفاءات/  نائب المقرر.

لجنة العضوية/  نائب المقرر.
باإلضافة إلى لجنة قبول الطالب ولجنة تخريج 

طلبة المدرسة.
أما خارج الجمعية فقد كان لي مشاركة فعالة 
عضوية  المسيحية،  الشابات  جمعية  في 
الجمعية  األرثوذكسي،  المركزي  المجلس 
وعضوية  التنفيذية  اللجنة  األرثوذكسية/ 

النادي األرثوذكسي/ عمان.
زوجي  من  والمساعدة  بالدعم  أنوه  أن  أحب 
يزال  وال  دائًما  كان  الذي  غاوي  جورج  الدكتور 
يشجعني ويقف إلى جانبي حتى أقوم بهذه 
تأخذ  كانت  التي  المتعددة  المسؤوليات 
متابعة  أجل  من  والجهد  الوقت  من  الكثير 
كافة األمور التي يتطلبها موقعي في اللجان 
التي ذكرتها باإلضافة للجمعيات األخرى التي 
هدفها تقديم الخدمات االجتماعية واإلنسانية 
هذا  لوال  وبالحقيقة  المحلي.  المجتمع  ألبناء 
لما تمكنت من  أبي لطفي  الدعم من زوجي 

القيام بتلك األعمال.
أثناء  واجهتك  التي  التحديات  هي  ما 

عملك بالجمعية واللجان؟
أعتقد أن الهيئة اإلدارية في معظم المراحل 
من  نحتاجه  ما  كل  لنا  تقدم  والزالت  كانت 
بالنشاطات  للقيام  والمساندة  الدعم 

التحدي  أن  إال  بها.  نقوم  كنا  التي  المختلفة 
النسائية  للجنة  كمقررة  يواجهني  كان  الذي 
كان صعوبة ترتيب الزيارات ألماكن في بعض 
األحيان بحيث تتوافق مع الجميع باإلضافة إلى 
وجود العديد من الجمعيات الخيرية في بلدنا 
نفس  في  مماثلة  اجتماعية  بنشاطات  تقوم 
تسويق  في  تنافس  إلى  يؤدي  مما  الوقت 

منتجات البازار الذي تقوم به السيدات.
لالرتقاء  المستقبلية  التطلعات  هي  ما 
بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية؟

مشروع  فيه  نرى  الذي  اليوم  يأتي  أن  أتمنى 
واقًعا   أمًرا  الكندم  أم  أرض  من  االستفادة 
ذلك  إلى  باإلضافة  جميًعا.  نتمناه  ما  وهذا 
فإنني أتمنى لمدارسنا الوطنية األرثوذكسية/ 
تماري  وهبة  وروضة  واألشرفية  الشميساني 
رسالتها  أداء  في  والنجاح  التقدم  من  المزيد 
وإعطاء  وجه  أكمل  على  أبنائنا  نحو  التربوية 
كوننا  الوطني  بالبرنامج  االهتمام  من  المزيد 
كما  بها.  نعتز  أرثوذكسية  وطنية  مدرسة 
جزيل  ألقدم  اللقاء  هذا  مناسبة  أنتهز  أنني 
الهيئة  في  واألخوات  لألخوة  والتقدير  الشكر 
اإلدارية الحالية متمنية لهم المزيد من التقدم 

والنجاح في أداء رسالتهم على أكمل وجه.
جزيل  قدمنا  الممتع  اللقاء  هذا  نهاية  وفي 
على  غاوي  سيتا  للسيدة  والتقدير  الشكر 
معها   المقابلة  هذه  إلجراء  الفرصة  إتاحة 
ولزوجها الدكتور جورج على حفاوة االستقبال.

أجرى اللقاء: أعضاء اللجنة الثقافية.
السيدات والسادة:

عوض،   جابي  م.  مسنات،  يوسف  د.  أ.  نينو،  الياس 
وعطا  الشامي  سائدة  هنديلة،  يوسف  جبران،  فيرا 

اهلل هنديلة.
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أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

ورشة عمل )إعداد وتدريب الخدام(
الروحّية  والشبيبة  األحد  مدارس  لجنة  أقامت 

الحلقة األولى من دورة 
األحد  مدارس  لخدام  الخدام«  وتدريب  »إعداد 
بناء  موضوع  حول  تمحورت  عمل  ورشة  خالل 
فريق العمل وذلك يوم السبت 2018/2/3 في 
المبنى الثقافي الرياضي - الشميساني شارك 
فيها 75 خادًما وطالًبا من مراكز مدارس األحد 
المدارس  من  معلمين  جانب  إلى  الواعدين 

التابعة للجمعية.
سليم  لألخ  محاضرة  على  الورشة  اشتملت 
فشحو بعنوان »الخدمة الروحّية« تكلم فيها 
دوره  وأهمية  الحقيقي  الخادم  صفات  عن 
المجد من خالل  له  في إيصال تعاليم السيد 
بلورة  في  بّناء  دور  من  له  لما  الصفية  فرقته 

الحياة الروحّية للطلبة من خالل خدمته. 
هاكوب  آرتين  السيد  قبل  من  عمل  ورشة  تالها 

ثم  واآلخر،  العاطفي  الذكاء  القيادة،  بوالديان عن 
تم توزيع المشاركين إلى فرق عمل لتطبيق بعض 

األنشطة العملية التي تخدم موضوع المحاضرة.
قدس  قدمها  بمحاضرة  الورشة  اختتمت 
اإليكونومس إبراهيم دبور عن مدخل العقيدة 
األرثوذكسّية، على رجاء لقاء قريب في الحلقة 
الثانية من دورة إعداد وتدريب الخدام، ضارعين 
إلى اهلل أن تعم المنفعة والفائدة على جميع 
بُخدامها  األحد  مدارس  ُفلك  خالل  من  أبنائنا 

والقائمين عليها.
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يهنىء رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية - جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 

العضو العامل القاضي هاني عطااهلل جريس قاقيش

 بتعيينه رئيًسا لمحكمة استئناف عمان

متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة. 
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من العقيدة األرثوذكسية
هل هناك قيامة لألجساد؟                        

دليل  أكبر  لهي  بجسده  المسيح  قيامة  إن 

اليوم  في  أيضا  ستقوم  األجساد  أن  على 

األخير.فلو أن المسيح لم يقم بالجسد فكيف 

ِإنِّي   : َوِرْجَليَّ َيَديَّ  لو)24:39(«ُاْنُظُروا  لهم  قال 

لَُه  لَْيَس  وَح  الرُّ َفِإنَّ  وِني َواْنُظُروا،  ُهَو! ُجسُّ أََنا 

لَْحٌم َوِعَظاٌم َكَما َتَرْوَن ِلي«

َكْيَف ُيَقاُم األَْمَواُت؟ َوِبَأيِّ ِجْسٍم َيْأُتوَن؟

الذي  جسده  غير  آخر  بجسد  قام  الرب  أن  لو 

عاش به على األرض لما قال لتوما يو )20:27( 

، َوَهاِت َيَدَك  »َهاِت ِإْصِبَعَك ِإلَى ُهَنا َوأَْبِصْر َيَديَّ

َبْل  ُمْؤِمٍن  َغْيَر  َتُكْن  َوالَ  َوَضْعَها ِفي َجْنِبي، 

ُمْؤِمًنا«. وكما يعلمنا اآلباء القديسون أنه كما 

األعمال  في  الروح  مع  اشترك  قد  الجسد  أن 

ينال  أن  يستحق  فإنه  الطالحة  أو  الصالحة 

جزاءه مع الروح سواء إلى الفرح األبدي أو إلى 

العذاب األبدي. وهذا حق وعدل.

إال أن هذه األجساد تتحول إلى أجساد روحانية 

»هَكَذا   )42 كور15:   1( الشهوات،  من  خالية 

َوُيَقاُم  َفَساٍد  ِفي  األَْمَواِت: ُيْزَرُع  ِقَياَمُة  أَْيًضا 

أنها  كما  َفَساد«  َعَدِم  ِفي 

الطبيعة  لقوانين  تخضع  ال 

تحتاج  وال  تمرض  وال  األرضية 

كما  إًذا  وغيرها...  لطعام 

أجسادنا  تقوم  البذور  تحيا 

وذلك بموجب ما فيهما من 

اهلل  21(«أن   ،20:3 )فى  في  وقال  حياة  عناصر 

يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة 

جسد مجده«.

كيف تقوم األجساد وقد تحللت إلى تراب؟

خلق  الذي  القدرة  الكلي  اهلل  بمقدور  أليس 

السموات واألرض تجميع أجزاء الجسد وإعادته 

بالمزمور  النبي  داود  يقول  كما  الحياة؟  إلى 

فيفنون، وإلى  أرواحهم  (« تنزع   30-  29  :104(

فُيخلقون،  روحك  ترسل  ترابهم َيرجعون 

وتجدد وجه األرض«. حتى األعضاء التي تأكلها 

منهم  يسترجعها  سوف  فإنه  الوحوش 

ويعيدها إلى أصحابها ليجمع أجزاءهم ويعيد 

لها الحياة، كما قال اهلل في سفر دانيال »من 

أفواه الوحوش سأطلب دماءهم«.

له  ليس  ولكن  بداية  له  اإلنسان  أن  نالحظ 

للحياة:  مراحل  ثالثة  في  يمّر  وإنما  نهاية، 

األرض  على  والثانية  أمه  بطن  في  األولى 

فلنعمل  السماوي.  الملكوت  في  والثالثة 

باجتهاد على األرض مدخرين لنا كنوزا في 

السماء – الحياة الثالثة – والتي ليس لها 

نهاية أبًدا...

�سائدة ال�سامي
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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 

• الزميل األستاذ داهود دبابنه من مدرسة الشميساني  بوفاة خاله المرحوم إسكندر 
سليم منيزل الدبابنه.

• الزميلة المعلمة سيفيتانا فرعوني من مدرسة الشميساني بوفاة عمها المرحوم الدكتور 
خليل سليم فرعوني

سلطانه  المرحومة  زوجته  والدة  بوفاة  الجمعية  مكتب  من  جريسات  عدنان  الزميل   •
كردوفيلس مطر.

• آل نفاع وآل حتر بوفاة المرحوم الشاب صفوان نفاع خريج المدرسة الوطنية األرثوذكسية / 
األشرفية ويتقدمون من أسرة المدرسة ومن جميع زمالئه الخريجين بأحر التعازي ضارعين 

إلى الرب اإلله أن يتغمده برحمته ويسكنه مع القديسين واألبرار.

• آل دحدل بوفاة المرحوم موسى الياس دحدل ويتقدمون من السيدين ميشيل وعيد 
دحدل بأحر التعازي بوفاة عمهم.

• األستاذ هشام حجازين من المدرسة الوطنية األرثوذكسية – الشميساني بوفاة والدته 
المرحومة عفيفه حجازين. 

التعليم في  األوائل في  الرائدات  الفاضلة أسماء مدانات إحدى  المربية  آل مدانات بوفاة   •
المدرسة الوطنية األرثوذكسية ويتقدمون من كريمتيها د. وفاء وخريجة المدرسة د. أمل 

بأحر التعازي ضارعين إلى الرب اإلله أن يتغمدها برحمته ويسكنها مع القديسين واألبرار.

لهم الرحمة جميًعا .... الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارًكا.

(Qô≤ŸG ÖFÉf) äÉæ°ùe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SC’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 ,»eÉ£b Òª°S .O  ,  ¿Éª∏``°ùdG  √Oƒ````Y  .O  ¢Vƒ````Y  »``HÉ``L .Ω  ,¬ª‚ ⁄É°S PÉà°SC’G:IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg ˆGÉ£Y PÉà°SC’Gh »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,¬∏jóæg ∞°Sƒj.Ω  ,¢ù«ªN GÒ"

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ
 لشهرِ كانون الثاني ٢٠١٧

 مبلغ ٤١٠٠ 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

الظهور اإللهي » الغطاس «
ا اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. وإذا السموات قد انفتحت له،  »فلمَّ

فرأى روح اهلل نازًلا مثل حمامة وآتًيا عليه« )مت16:3( 
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

المسيح  معمودية  إلى  اإللهي  الظهور  يشير 
السابق  يوحنا  يس  القدِّ يد  على  األردن  نهر  في 
والمسمى المعمدان، والسابق تعني الذي يتقدم 
والمعمدان  المسيح.   إلى  ويشير  الطريق  على 
د المسيح. والمعمودية تعني التغطيس  ألنه عمَّ
أو الغمر في المياه.  لم يعتمد المسيح ألنه كان 
بحاجة إلى التطهير »بل لينسب لنفسه طهارتنا« 
البشر. خالل  تألم وُصلب من أجل جنس  أنه  كما 
القدوس  الثالوث  ظهر  بالجسد  المسيح  اعتماد 
اآلب واالبن والروح القدس إله واحد في ثالثة أقانيم 
الحبيب،  )ابنه(  لكلمته  شهد  فاآلب  )أشخاص( 
كلمة اهلل الذي ُولد من اآلب قبل كل الدهور وأن 
الوحيد  ابنه  هو  بل  عادًيا  إنساًنا  ليس  المعتمد 
بالجوهر،   ومساواته  ُألوهيته  إلى  بهذا  ويشير 
بينما الروح القدس يظهر بهيئة حمامة،  وانفتاح 
بعصيان  ُأغلقت  قد  كانت  أنها  تعني  السموات 
آدم واآلن بطاعة المسيح الكاملة وهـو آدم الجديد 

تنفتح السموات مجدًدا ويصير اإلنسان قادًرا على 
المعمودية والدة  ى  الشركة مع اهلل.  وُتسمَّ بلوغ 
د  السيِّ أوضحها  كما  الوالدة  إعادة  تعطي  ألنها 
نيقوديموس  مع  حواره  في  المجد  له  المسيح 

)يو5:3(.
الخطايا  تغفر  لم  للناس  السابق  معمودية 
التوبة،   إلى  المعتمدين  قادت  مدخًلا  كانت  بل 
الكاملة  المسيح  معمودية  النتظار  وتهيئة 
الكنيسة  في  تجري  والتي  الخطايا  تغفر  التي 
وتطهر  الخطايا  من  اإلنسان  ر  وُتحرِّ والروح  بالماء 
النفس،  ومعمودية الدم والشهادة وهي تتعلق 
شهادة  منوالها  وعلى  وصلبه  المسيح  بآالم 
إلزالة  والدموع  التوبة  ومعمودية  يسين،   القدِّ
المعمودية.   نعمة  على  ت  غطَّ التي  الخطيئة 
ومن خالل المعمودية يحصل المعتمدون، وعلى 
واألهلية ألن  الخطايا  المساواة، على مغفرة  قدم 

يصيروا أبناء اهلل بالنعمة وورثاء الخيرات األبدية.  


