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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

طاعة األب الروحي ودرجة إلزاميتها

في  »الطاعة«  كلمة  ُتستخدم  ما  كثيراً 
هو  مّما  العكس  على  الكنسّية  أوساطنا 
مقصود منها في تقليدنا الروحّي. فطاعة 
عسكرّية  طاعة  ليست  ألبيه  الروحّي  االبن 
عمياء.  طاعة  ليست  وبالتالي  قانونّية،  وال 
تبعّية  حفظ  الروحّية  األبّوة  غاية  ليست 
مستمّرة لألب الروحي  بقدر ما هي مساعدة 
إلى  تدريجّيًا  يصلوا  كي  الروحيّين  األبناء 

حالة التحّرر من األهواء. 
االبن  حياة  في  والنضج  التنمية  عملّية 
ة تتطّلب ثقة كاملة من االبن بأبيه.  الروحيَّ
يطيع االبن وصايا أبيه ويحفظها بكّل دقة، 
ونتيجة لهذه الثقة يدرك أّنه بطاعته هذه 
واالعتداد  والعناد  األنا  هوى  من  يتخّلص 
هذه  طاعته  في  وهو  والكبرياء.  بالذات 
لم  بأّنه  يشعر  أو  يفهمه  ال  عّما  أباه  يسأل 
إذ ال طاعة حقيقّية من دون  بارتياح.  يقبله 
كشف كامل عّما في دواخل الفكر والقلب. 
من هنا لألب الروحي وقار يجعل ابنه يشعر 
لكن  الوقار.  ما كسر هذا  إذا  لذاته  بتوبيخ 
الخوف  وبين  الوقار  بين  الواضح  التمييز 
يخاف  ابن  الضرورة.  وشديد  مطلوب  أمر 
أب  لديه  أو ليس  ابًنا صالًحا  أبيه ليس  من 
تدمير  الروحّي  األب  مهّمة  فليست  صالح. 
وتفكيره،  قراراته  وتعطيل  اإلنسان  قدرة 
إّنما مساعدته على أن يرى الحقيقة بنفسه 
ومن أجل نفسه، ويتم هذا بواسطة مرافقة 

األب البنه مرافقة تدريجّية، فاألبّوة الروحّية ال 
تلغي شخصّية اإلنسان، بل على العكس 
ينمو،  وأن  نفسه  يكتشف  بأن  له  تسمح 

فينضج تمامًا.
وأسبابها  األهواء  الروحي  األب  يشّخص 
ومقدار قّوتـها، كما يتبّين الجمود الروحي 
أن  وعليه  اهلل،  معرفة  عدم  عن  الناجم 
بذاته  الروحي  االبن  تعّلق  مدى  يسبر 
الخاّصة ومدى طلبه للرّب وخالصه حّقًا. إّنه 
يبسط أمام ابنه الدوافع والدواخل ويزّوده 
بصالته  ُيودعه،  ثّم  ومن  الالزم،  باإلرشاد 
أن  رجاء  على  اهلل  يدي  بين  له،  الدائمة 
يعمل بحسب اإلرشاد المعطى له. لألب أن 
يلجأ إلى التوبيخ أو التأنيب أحيانًا بغية حّث 
التلميذ على هجر الكسل والتواني، لكّنه 
ال يلجأ إليهما إال في حالة الضرورة القصوى، 
وعندما يكون متأكداً من فعلهما اإليجابي 

في نفس التلميذ المتهاِون. 
القديس  من  أحدهم  طلب  عندما 
الحياة  غمار  لخوض  قاعدة  برصنوفيوس 
تكون  أن  أريد  »ال  قائاًل:  رفض  بصعوباتها 
تحت حكم الشريعة، بل تحت النعمة، أنت 
تعلم أّننا لم نفرض أّي قاعدة أو قيد على 
أحد، وال حّتى على أنفسنا، فال ُتجهد اإلرادة 
بل ازرع على الرجاء ». فليس األب الروحّي إال 
بّواب اهلل، وعليه تاليًا أن يقود النفوس إلى 

طريق اهلل فقط.

ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية راعية 
العمل الشبابي األرثوذكسي باألردن

شهد الملعب األخضر بالمدرسة الوطنية 
تظاهرة  الشميساني   - األرثوذكسية 
قامت  حيث  كبرى  أرثوذكسية  شبابية 
بالجمعية  االجتماعية  الشبيبة  لجنة 
األرثوذكسي  القدم  كرة  دوري  بتنظيم 
الثاني للشبيبات والكشافة األرثوذكسية 

على مستوى الوطن.
وقد شهد هذا الدوري مشاركة مكثفة 
من 15 فريقا شبابًيا )ذكوًرا و إناًثا مًعا( 
عمان  الوطن:  مناطق  مختلف  من 
والسلط  والكرك  والزرقاء  وعجلون 

وعنجرة. 
وقد كانت فرصة كبيرة لنا للتواصل مع 
الثقافة  جمعية  دور  ولشرح  الشبيبات 
أكدنا  حيث   األرثوذكسية  والتعليم 
وأعضائها  الجمعية  التزام  على  لهم 
اآلباء  لنا  خطه  بما  اإلدارية  وهيئتها 
وأن  عاًما،   70 حوالي  منذ  واألجداد 
الوطن،  خدمة  في  مستمرة  جمعيتنا 
خدمة  وفي  األرثوذكسية،  وخدمة 
أننا  لهم  وأكدنا  الثقافة،  و  التعليم 
باقون على العهد، ونأمل قريًبا أن نضم 
جديدتين  مدرستين  التربوية  ألسرتنا 
األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة   : هما 
الوطنية  والمدرسة  الحمام  مرج   -
يًدا  إربد،  كما سنعمل  األرثوذكسية - 
باألردن  األرثوذكسية  المطرانية  بيد مع 

المطران  سيادة  ومع 
عطا  خريستوفوروس 
على  للحفاظ  اهلل 
وسنعمل  األرثوذكسية، 
وللحفاظ  لنهضتها،  مًعا 
وبناتها،  أبنائها  على 

كلمة العددكلمة العدد

وممتلكاتها  أوقافها  على  والحفاظ 
وإعالء قيمها الوطنية في كامل أرجاء 
المقدسية  األرثوذكسية  بطريركيتنا 
الممتدة على أراضي األردن وفلسطين 

التاريخية كاملة.
نحن نأمل في العام المقبل، إنسجاًما 
للمقدسات  الهاشمية  الرعاية  مع 
بالقدس،  واإلسالمية  المسيحية 
البطريركية  وحدة  على  وتأكيًدا 
لإلنفصام،  القابلة  غير  األرثوذكسية 
تراب  ذرة  وبكل  بوحدتها  وتمسكنا 
يشاركنا  رعيتها،أن  أفراد  وبكل  فيها 
فرق   2020 الثالث  األرثوذكسي  بالدوري 
فلسطين  من  شقيقة  أرثوذكسية 
من  غزة،  من   ، الضفة  من   : الحبيبة 

القدس ومن الداخل الفلسطيني.
الوطن  هذا  أبناء  وحرص  اهلل  وبإذن 
جميعا، والعرب األرثوذكس بالخصوص، 
والبناء  الخير  مسيرة  تستمر  سوف 
والطريق  والوطنية  الدينية  بثوابتنا 
القويم ... جوهر األرثوذكسية الحقيقية.

�ملهند�س �إميل �لغوري
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السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون
تحية طيبة وبعد

حيث أنه قد تم إقرار النظام األساسي للجمعية 
غير  اجتماعها  في  العامة  الهيئة  قبل  من 
ُأقّر  والذي   2018/1/21 بتاريخ  ُعقد  الذي  العادي 
عمال  الحقا  االجتماعية  التنمية  وزارة  قبل  من 

بأحكام التشريعات المعمول بها.
األمور  الخصوص  هذا  في  نوضح  أن  نود 

والمســائل اآلتية:
أوال/ الهيئة العامة:

تنص المادة )11( من النظام األساسي الجديد 
المعمول به حاليا على أن:

في  العليا  السلطة  هي  العامة  الهيئة   •
والهيئة  نهائية  قراراتها  وتعتبر  الجمعية 

اإلدارية مسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.
األعضاء  جميع  من  العامة  الهيئة  تتألف   •
بالتزاماتهم  أوفوا  الذين  العاملين 

المالية وفًقا ألحكام هذا النظام.
وتنص المادة السادسة من ذات النظام على أنه:
تحدد رسوم االشتراك السنوية لألعضاء العاملين 
العامة بتنسيب من  الهيئة  والمؤازرين من قبل 
 30( قبل  تأديتها  يتم  أن  على  اإلدارية  الهيئة 
ويعتبر  المالية  السنة  إنتهاء  بعد  ثاني(  تشرين 
كسر السنة سنة كاملة لغايات احتساب االشتراك.
الذين  العاملين  األعضاء  أن  يعني  مما 
قبل  السنوية  إشتراكاتهم  سددوا 
الهيئة  يشكلون  الذين  هم    2019/11/30
العامة في إجتماعات الهيئة العامة القادمة 
والترشح  التصويت  الذين يحق لهم  وهم 

واالنتخــاب... .
ثانيا/ اإلنابــة:

• تحتاج اإلنابة إلى مصادقة مسبقة من قبل 
تتم  أن  أو  المنيب  توقيع  على  البنك 
المنيب  بتوقيع  شخصي  بشكل  اإلنابة 
الجمعية  مكتب  مدير  أمام  اإلنابة 
مسبق  وقت  في  الشخصية  إثبات  مبرزا 
أن  علما  العامة...  الهيئة  إجتماع  لتاريخ 
الساعة  يوميا  يبدأ  الجمعية  مكتب  دوام 
السابعة والنصف صباحا وينتهي الساعة 
الثالثة بعد الظهر عدا أيام الجمعة واألحد.

على  أنه  على  النظام  بأحكام  وعمال  ونؤكد   •
تسديد  منابا  أو  منيبا  أكان  العامل  العضو 
السنة  لغاية  للجمعية  السنوية  إشتراكاته 
المالية 2019/2018 والتي تنتهي في 2019/8/31 

وذلك قبل تاريخ 2019/11/30.
ثالثا/ الترشـح:

يتوجب على الراغب/ الراغبة بالترشح النتخابات 
الهيئة اإلدارية الدورة   2021-2019:

السنوية  إشتراكاتها  إشتراكاته/  تسديد   •
 2019/2018 المالية  السنة  لغاية  للجمعية 
والتي تنتهي في 2019/8/31 وذلك قبل تاريخ 

2019/11/30 عمال بأحكام النظام األساسي.
النموذج  على  خطيا  طلبا  تقدم  يقدم/   •
المعد من قبل مكتب الجمعية إلى اللجنة 
الهيئة  قبل  من  المعينة  التحضيرية 
األساسي  النظام  أحكام  وفق  اإلدارية 
)المادة )14(( والتي يناط بها مهام إستالم 
طلبات الترُشح وتحضير قوائم المرشحين 

حسب األصــول.
الترشـح  طلبات  تقديم  مدة  تنتهي   •
)موعد  العامة  الهيئة  إجتماع  موعد  قبل 

االنتخابات( بأســــــبوع واحــد.

رسالة إلى الهيئة العامة - تتعلق بمواد مهمة في 
النظام األساسي الجديد
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المؤهلين  المرشـحين  أسماء  تعلن   •
)موعد  العامة  الهيئة  إجتماع  موعد  قبل 

االنتخابات( بثــالثـة أيـــام.
العدد  أن  على  األساسي  النظام  ينص   •
الهيئة  النتخابات  للمرشحين  المطلوب 
ذكوًرا  األقـل  على  عضــوا   )13( اإلدارية 
وإناثــا على أن ال يقل عدد المرشـحات عن 

)4( مرشـــحات.
• بعد إجراء االنتخابات وفرز األصوات حسب األصول:

• يتم اإلعالن عن فوز )4( إنــاث فائزات حصلن 
على أعلى األصوات بين اإلنـــاث.

• ثم يتم اإلعالن عن فوز )9( ممن حصلوا على 
أعلى األصوات من باقي المرشحين ذكوًرا 

وإنــاثـا.
• ثم يتم تحديـــد األعضــــاء اإلحتيـــاط تبــــاًعا.

وإقبلوا فائق االحترام

رئيس الهيئة اإلدارية
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية

حمارنة  احسان  اإلدارية  الهيئة  رئيس  برعاية 
المهندسة  المدرسية  اللجنة  مقرر  وبحضور 
نرمين سنداحة ومدير العالقات العامة عطا اهلل 
هنديلة ومديرة المدرسة الوطنية األرثوذكسية 
وعدد  عكروش  ميسون  الدكتورة  األشرفية 
من أعضاء الهئية التدريسية  وإدارة المدرسة 
وأولياء األمور كرمت جمعية الثقافة والتعليم 
العام  عن  المتفوقين  الطلبة  األرثوذكسية 
المادية  الحوافز  بتوزيع   2019  -  2018 الدراسي 
وفي  مستحقيها.  على  التقدير  وشهادات 
عكروش  ميسون  الدكتورة  شكرت  كلمتها 

رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان حمارنه 
يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة األشرفية

رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية على جهودهم 
الطلبة  وهنأت  المدرسة  لمسيرة  ودعمهم 
وتمنت  األكاديمي  إنجازهم  على  وذويهم 
لهم مستقباًل واعداً. وفي كلمته هنأ الدكتور 
إحسان حمارنه، رئيس الهيئة اإلدارية، الطلبة 
بجهود  وأشاد  أبنائهم  تفوق  على  وذويهم 
العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين 
للحفاظ  المخلصة  الجهود  بذل  وحثهم على 
رائدة بين  المدرسة لتكون دومًا  على سمعة 
عهدناها  كما  المملكة  في  الخاصة  المدارس 

دائمًا.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية

بمناسبة عيد الصليب المكرم أقام قدس 
قداسًا  قاقيش  اثناسيوس  االرشمندريت 
عضو  بحضور   2019/9/26 الخميس  إلهيًا 
ومدير  وكيله  إيليا  السيد  اإلدارية  الهيئة 

عيد الصليب المكرم 
هنديلة  اهلل  عطا  السيد  العامة  العالقات 
ميسون  الدكتورة  المدرسة  ومديرة 

عكروش وبحضور أولياء األمور والطلبة.
وفي نهاية القداس تم توزيع الرمان على الحضور.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية  كرمت 
الذي  االحتفال  أكاديمًيا في  المتفوقين  الطلبة 
الدكتور  برعاية  األول  تشرين   12 السبت  أقيم 
وبحضور  اإلدارية  الهيئة  رئيس  حمارنه  إحسان 
نرمين  المهندسة  المدرسية  اللجنة  مقرر 
سنداحه ومديرة المدرسة السيدة مي قسوس 
وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المتفوقين 
توزيع   تم  حيث  أمورهم،  وأولياء  أكاديمًيا 
على  المالية  والمكافآت  التقديرية  الشهادات 
المتفوقين في امتحان  شهادة الثانوية العامة 
وامتحان شهادة الثقافة البريطانية، كما وزعت 

رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور إحسان حمارنه 
يرعي حفل تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة الشميساني

طلبة  على  المالية  والمكافآت  التميز  شهادات 
عشر  الحادي  وحتى  السادس  من  الصفوف 
الذين حصلوا على المراكز الثالثة األولى، ووزعت 
الطلبة  على  والحوافز  التقديرية  الشهادات 

.Delf المتفوقين في امتحان اللغة الفرنسية
رحبت  المدرسة  لمديرة  بكلمة  الحفل  بدىء 
المدرسية  اللجنة  وبمقرر  الحفل  براعي  فيها 
والمتفوقين،  األمور  أولياء  وهنأت  وبالحضور 
المتفوقين  فيها  هنأ  كلمة  الرئيس  ألقى  ثم 
وحثهم على المزيد من بذل الجهد  والتميز في 

جميع المجاالت. بلغ عدد المكرمين 65 مكرًما 

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

• الزميلة رلى الترزي من مكتب الجمعية بالحفيد الجديد فارس إلبنها سامي سالمة بتاريخ 2019/10/1.
• الزميل أسيد بسام حجازين من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بمناسبة 
إكليله على شهيرة حجازين بتاريخ 2019/9/20 ونهنىء الزميل بسام حجازين » أبو خلف » 

بمناسبة إكليل نجله أسيد.
األرثوذكسية - الشميساني بمناسبة إكليل  الوطنية  المدرسة  الزميلة تغريد برقان من   •

نجلها حازم خيطان على فرح مراد بتاريخ 2019/9/20 . 
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

ببركة ورعاية سيادة المطران خريستوفورس 
رئيس  وبحضور  االحترام  الجزيل  عطااهلل 
ومديرة  للجمعية  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء 
المدرسة احتفلت المدرسة بعيد رفع الصليب 
الحفل  اشتمل  أيلول،   28 السبت  المكرم 
قاقيش  الكسيوس  األب  لقدس  دعاء  على 
قدمها  تراتيل  تاله  الدينية  التربية  منسق 

برعاية رئيس الهيئة اإلدارية وبحضور  مديرة 
ومديرة   قسوس  مي  السيدة  المدرسة 
ميسون  الدكتورة  األشرفية   مدرسة 
الرياضية  التربية  قسم  نظم  عكروش 
لطلبة  السباحة  في  السنوية  البطولة 

المطران خريستوفورس عطااهلل 
يرعى احتفال المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني 

بعيد الصليب المكرم

بطولة السباحة السنوية

نالت  المدرسة  طلبة 
الحضور،  استحسان 
بارك  ذلك  وبعد 
وتم  الرمان  سيادته 
توزيعه على الحضور، 
النار  إشعال  تم  ثم 

في ساحة المدرسة.

طلبة  من  واسعة  وبمشاركة  المدرسة 
مدرستي الشميساني واألشرفية وبحضور 
تشرين   5 الجمعة  الطلبة   أمور  أولياء 
الميداليات  تسليم  تم  الختام  وفي  األول، 

للفائزين وهدايا تذكارية للمعلمين.
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أخبار لجنة الشبيبة االجتماعيةأخبار لجنة الشبيبة االجتماعية

الصايغ  ميشيل  فارس  المهندس  رعاية  تحت 
مدير عام قناة رؤيا » خريج المدرسة « نظمت لجنة 
الشبيبة االجتماعية دوري كرة القدم االرثوذكسي 
الثاني على الملعب العشبي - المدرسة الوطنية 
المهندس  الشميساني بحضور   - األرثوذكسية 
السر  أمين   - اإلدارية  الهيئة  الغوري عضو  إميل 
والسيد جورج  االجتماعية  الشبيبة  لجنة  - مقرر 
الصندوق  أمين   - اإلدارية  الهيئة  عضو  مشحور 
عضو  زبانه  ماهر  والدكتور  المقرر  نائب  الفخري 

الهيئة اإلدارية  المستشار الصحي .
المشاركة  الفرق  دخول  على  الحفل  اشتمل 
على أنغام الفرقة الموسيقية لمجموعة كشافة 
ومرشدات عمان األرثوذكسية  فالسالم الملكي، 
بعد ذلك طلب السيد غسان حبش عضو لجنة 
الشبيبة االجتماعية مسؤول البطولة من قدس 
ذلك  بعد  الدوري.  مباركة  حمارنه  عبداهلل  األب 
براعي  فيها  رحب  كلمة  الغوري  إميل  م.  ألقى 
الدوري وبالفرق المشاركة وتمنى أن تنضم إلى 
الدوري القادم 2020 فرق من فلسطين الحبيبة، 
عن  فيها  عًبر  كلمة  الصايغ  فارس  م.  ألقى  ثم 
سعادته برعاية هذا الدوري داخل  مدرسته التي 

تخرج منها في العام 2000
قائال  »سعيد أن أكون معكم في هذا الدوري 
ونحن  الصايغ  ومجموعة  رؤيا  لقناة  ممثال 
والثقافية  االجتماعية  النشاطات  ندعم  دائما 

برعاية المهندس فارس الصايغ

لجنة الشبيبة االجتماعية تنظم دوري كرة القدم األرثوذكسي الثاني

مباريات  نشاهد  أن  وآمل  الرياضية  وباألخص 
جميلة ونظيفة تسودها الروح الرياضية «.

عمان  من  فريًقا  عشر  خمسة  الدوري  في  شارك 
وعدد من المدن األردنية من الشبيبات والكشافة.
وفي المباراة النهائية فاز فريق قدامى مجموعة 
األرثوذكسية على فريق عنجره  كشافة عمان 
حامل لقب الدوري األول بتيجة 4 - 0 وفي نهاية 
الدوري سلم المهندس فارس الصايغ الكأس 
والميداليات الذهبيبة للفريق الفائز فيما سلم 

فريق عنجرة الميداليات الفضية.
تود لجنة الشبيبة االجتماعية أن تقدم شكًرا 
بوقته  تبرعه  زبانه على  للدكتور ماهر  خاًصا  
إصابات  لمعالجة  وجهده بكل محبة وإخالص 

الالعبين من بداية الدوري وحتى نهايته.
والشكر موصول لرجال الدفاع المدني واألمن 
العام على تواجدهم طوال اليوم، ولقناة رؤيا 
االجتماعي  التواصل  ونور سات وجميع مواقع 

على تغطية فعاليات الدوري.
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منذ  يره  لم  له  معلًما  الشباب  أحد  إلتقى 
وبقصة  بنفسه،  يذكره  أن  جاهًدا  حاول  زمن. 
الشاب  هذا  قام  حيث  الدراسة،  أيام  حدثت 
إضطر  مما  زمالئه،  ألحد  ساعة  بسرقة  يوًما 
الطالب  كافة  مع  بالتحقيق  القيام  المعلم 
الوقوف  لمعرفة من قام بذلك، وطلب منهم 
طابوًرا أمام لوح الصف ووجوههم إلى الحائط، 
وقام بتفتيشهم واحًدا واحًدا. فوجد الساعة 
الطالب،  أمام  ذلك  يعلن  ولم  الشاب،  مع هذا 
واعظا  لمالكها،  الساعة  أعاد  بأن  وإكتفى 
التصرفات  عن  منهم  الشاب  وهذا  إياهم 

صور دوري كرة القدم األرثوذكسي الثاني

عبرة من معلم

�إختارها 
�أ.�سامل عي�سى جنمة

السـليـمـــــة ومحـــــاسنهـــــا 
والخاطئة ومساوئهـا، دون 
الذي  الطالب  هو  من  ذكر 
وأسهب  بالسرقــة.  قـــــام 
هــو  بأنــه  لمعلمـه  الشاب 
قام  الذي  الطالب  ذاك 
لعدم  إياه  شاكًرا  بالعمل، 

كيف  أجابه:  المعلم  أن  إال  زمالئه،  أمام  إحراجه 
لي أن أعرف أنك أنت الذي قام بسرقة الساعة 
قمت  حين  عيني  مغمًضا  كنت  نفسي  وأنا 

بتفتيشكم!         يا لها من عبرة
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الديني  التأهيل  خريحي  لجنة   نظمت 
والشبيبة  األحد  مدارس  للجنة  التابعة 
الروحّية رحلة روحية ترفيهية يوم الجمعة 
2019/9/20 ضمن نشاط  »اعرف كنيستك « 

إلى محافظة مأدبا بمشاركة 75  مشارًكا.
الى  الجمعية  مقر  من  الحافلتان  انطلقت 
تناول  تالها  جماعية  بصالة  مأدبا  محافظة 
وجبة االفطار وصوًلا إلى مأدبا ليبدأ البرنامج 
بالتوجه الى مركز الزوار في محافظة مأدبا 
الصور  على  واإلطالع  وثائقي  فيلم  لحضور 
تعيين  وتم  المدينة،  تاريخ  عن  التذكارية 
جولتنا  خالل  لمرافقتنا  سياحي  دليل 
السياحية في المدينة والتي ابتدأت بزيارة 
الشهداء«  »كنيسة  المحترق  القصر  الى 
»الخارطة«،  الرسل  كنيسة  الى  زيارة  تالها 
الى  بزيارة  المدينة  في  الجولة  لتنتهي 
بعد  المعمدان.  يوحنا  راس  قطع  كنيسة 
ذلك تم التوجه الى جبل نيبو وزيارة موقع 
الى  موسى  وعصا  البيزنطية  الكنيسة 
منه  تستطيع  الذي  المطل  الموقع  جانب 
هذه  شهدت  والتي  كاملة  المنطقة  رؤية 
التقاط  تم  الموقع  مغادرة  قبل  األحداث. 

اعرف كنيستك » مأدبا «
أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

التذكاري  المجسم  مع  تذكارية  صورة 
لتناول  إنتلقنا  وبعدها  موسى،  لعصا 
المرحة  باألجواء  واالستمتاع  الغذاء  طعام 
بصحبة  )أدونيس(  مطعم  في  والممتعة 
مع  العودة  ثم  بالرحلة  المشاركين  جميع 

بداية الغروب إلى عمان.
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ة  قامت لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ
بتنظيم مخيم صيفي لخدام مدارس األحد 
الدينية  التربية  التابعة للجمعية ومعلمي 
للجمعية  التابعة  المدارس  المسيحية في 
القديس ديمتريوس - لبنان في  في مقر 
الفترة 11-2019/8/18  شارك فيه )27( خادًما 

ومعلمة.
خالل  من  ة  روحيَّ أبعاًدا  المخيم  هذا  حمل 
ة ولقاء  زيارة العديد من األديرة األرثوذكسيَّ
رؤسائها وزيارة مطرانية زحلة حيث التقت 
المجموعة بسيادة المطرانين أنطونيوس 
الصوري وقسطنطين كيال رئيس دير مار 
من  سالًما  لكليهما  ناقلين  شويا  إلياس 
اإلدارية ودرًعا تكريمًيا لهما عربون  الهيئة 
شكر وتقدير، باإلضافة إلى لقاء ابن األردن 
مباركين  األب خريستوفورس حداد  قدس 
له بسيامته كاهًنا على مذبح الرب في دير 
اللقاءات  هذه  فكانت  شويا،   - الياس  مار 

ة تحملها المجموعة معهم. زوادة روحيَّ
انخرطت  التربوي  البعد  جانب  ومن 
المجموعة بعدة ورشات أقامها اإلخوة ماجد 

تقرير مخيم ّخدام مدارس األحد - لبنان
أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

ماجد  األخ  تناول  حيث  الهبر  وشادي  عازار 
شخصية  على  التركيز  حول  عمل  ورشة 
مع  التعامل  وكيفية  والمخدوم  الخادم 
تربوي  بأسلوب  المتعددة  الشخصيات 

ممنهج.
عمل  ورشة  الهبر  شادي  األخ  قدم  كما 
اآلخر  صفات  خالل  من  الذات  اكتشاف  عن 

بأسلوب ترفيهي مشوق وجديد.
وختاًما زارت المجموعة دير السيدة العذراء 
في حمطورة صاعدين الى الدير الواقع على 
قمة جبٍل عاٍل متحملين كل تعب ليصلوا 
لتبارك  العذراء  إلى  الدير  في  اإلخوة  مع 
تهب  وأمان  بسالٍم  أجمع  العالم  وتحفظ 

الجميع النعم الروحية وما هو صالح لهم.
الثقافة  لجمعية  والتقدير  الشكر  كلُّ 
دوًما  الداعمة  ة  األرثوذكسيَّ والتعليم 
الشكر  وأَيًضا  وأنشطتها  األحد  لمدارس 
ام  الجزيل لمسؤولي المخيم ولجميع الخدَّ
الذين  األحد  مدارس  ولمكتب  والمعلمات 
ة مقتدين  م بكلِّ محبَّ شاركوا بإنجاح المخيَّ

سل خدمًة للكنيسة. بالرُّ
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تحت رعاية سيادة المطران خريستوفوروس الجزيل 
االحترام قامت لجنة خريجي دورات التأهيل الديني 
الروحّية  والشبيبة  األحد  مدارس  للجنة  التابعة 
وذلك  ادس  السَّ السنوّي  الخريجين  لقاء  بتنظيم 
»احمل صليبك  تحت شعار   2019/10/5 السبت  يوم 
واتبعني« وذلك على مسرح فؤاد يغنم / المدرسة 
الوطنّية األرثوذكسية - الشميساني، حضر اللقاء  
مقرر   - اإلدارية  الهيئة  عضو  حداد  أمل  السيدة 
األجّلاء  الكهنة  من  ولفيف  األحد   مدارس  لجنة 
فيها  َدرَّسوا  الذين  أو  الدورات  من  تخّرجوا  الذين 
والسيد جورج مشحور عضو الهيئة اإلدارية -أمين 
الصندوق الفخري - نائب مقرر لجنة مدارس األحد 
والشبيبة الروحية وعدد من خريجي دورات التأهيل 
الديني ومن الدارسين الذين ما زالوا على مقاعد 
الكرام ومجموعة من  الضيوف  الدراسة وعدد من 

لجنة سيدات كنيسة البشارة - العبدلي.
االرشمندريت  قبل  من  بدعاء  اللقاء  ابتدأ 
قسطنطين قرمش ومن ثمَّ ألقت السيّدة أمل 
ثقِل صليِبنا  اللجنة كلمة عن تحمل  حداد مقرر 
ا لتنقيِتنا، أو لغسِل  بفرح، الذي سمَح لنا اهلُل به إمَّ

آثاِمنا، أو استعداًدا لالنتقال للملكوِت السماوي.
خالل  اللجنة  نشاطات  عن  فيديو  عِرض  وتّم 
التكريمّية  الدروع  وتوزيع  الماضية،  السنوات 

ادس لخريجي دورات التأهيل الديني تقرير اللقاء السنوّي السَّ

من الفوج األول - السادس عشر

أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

سنوات  تجاوزت  الذين  األحد  مدارس  خّدام  على 
)رؤى  وهم:  متواصلة  سنوات  عشر  خدمتهم 
وراكان  قاقيش  رزان  معايعة،  رشا  قاقيش، 
امسيح(. وخالل اللقاء تمَّ عرض مادة مشّوقة من 
الروحية  والشبيبة  األحد  مدارس  مكتب  إعداد 
س  المقدَّ الصليب  عن  البحث  قصة  يرافقها 
فاخوري  قصي  واألخ  الربضي  ريف  األخت  أَداء  من 

وصاحبهم على القانون األخ نبيل الربضي.
بعنوان  روحية  كلمة  المطران  سيادة  ألقى  ثم 
حثنا  العصر«  وتحديات  المسيحّي  »الشباب 
فيها أن نعيش مع المسيح وأن ُنحافظ على ما 
تسلمناه من الرسل القديسين كما هو، خالًيا من 
الشوائب، وأن ننتمي إلى هذا المشرق رغم كل 
التحديات اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية وأن 
يتحمل كل شخص منا مسؤوليته وأن نقف جنًبا 
ة  األرثوذكسيَّ بالكنيسة  ننهض  حتى  جنب  إلى 

والمجتمع، وأن نتمسك بهويتنا والهوتنا.
أجواء  في  زلنا  ال  أنَّنا  وحيث  اللقاء  نهاية  وفي 
مباركة  تمَّ  س  المقدَّ الكريم  الصليب  عيد 
مثاالً  لتكون  الحضور  على  ووزعت  الرمان  حبات 
ومتحابة،  متماسكة  األردن  في  لكنيستنا 
ومودعين الحضورعلى أمل لقاء جديد متمنين 

مشاركتنا دائًما في نشاطاتنا القادمة.
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هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ

 تبرعات شهر آب

 مبلغ ٩٤٤٣ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

(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  ,¿GÈL ¢ù«ªN GÒ"

äÉæ°ùe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

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 

• من آل شاهين وآل رزق اهلل بوفاة طيبة الذكر الزميلة ليلى رزق اهلل إحدى معلمات المدرسة 

وفاء  الخريجين  أبنائها  ويتقدمون من  السابقات  الشميساني   - األرثوذكسية  الوطنية 

وعصام ورنا بأحر التعازي. 

• آل تادرس بوفاة المرحومة سمر ميخائيل تادرس شقيقة السيدة جوليت تادرس والعزاء 

موصول لالستاذ الدكتور يوسف مسنات نائب مقرر اللجنة الثقافية بوفاة شقيقة زوجته.

• آل سبانخ بوفاة المرحوم جون نخله سبانخ والعزاء موصول للعضو العامل السيد لطفي 

سبانخ بوفاة شقيقة. 

• الزميل يوسف أبو بكر من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني بوفاة والدته 

المرحومة الحاجة رمزية حماد محمد أبو بكر.
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يسين األطهار من أقوال الرسل القدِّ
اختارها : الياس شفيق نينـو

م إرحمني أنا الخاطئ« )لو13:18(  »اللهَّ
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

هذه صالة العّشار التي قالها وهو منكس 

اهلل  أمام  وجهه  يرفع  أن  يستطيع  ال  رأسه 

نفسه  معتبًرا  بخطاياه  إحساسه  بسبب 

غير مستحق أن يقف أو أن يرفع عينيه إلى 

السماء بل أخذ يقرع صدره في حزن وندم 

عما فرط منه متذكراً خطاياه مما زاده حزنا 

»اللهم  الرحمة  طلب  إالَّ  له  يبق  ولم  وتذلُّال 

الذي  الفريسي  الخاطئ« مقابل  أنا  إرحمني 

وعدم  وكبرياء  باستعالء  يصلي  وقف 

باراً  نفسه  يرى  فهو  بالخطيئة  إحساس 

ومتعاليًا بما عمله من وصايا في الناموس 

الظالمين  مثل  ال   - أنه  بقوله  الناس  وأدان 

قبلت  لذلك   - العشار  هذا  مثل  وال  والزناة 

صالة العشار ألنها قيلت بتواضع وإحساس 

بالخطيئة أما صالة الفريسي فرفضت ألنها 

العشار  نزل  لذلك  وإدانة.  بكبرياء  قيلت 

بيته  إلى  فنـزل  الفريسي  أما  باراً  بيته  إلى 

»إن  صالته  ُتسمع  ولم  خطايا  نفسه  محماًل 

ام اهلل«  المستعلي عند الناس هو رجس قدَّ

)لو15:16( وهذا يعلمنا أن »كل من يرفع نفسه 

يتضع ومن يضع نفسه يرتفع« )لو16:18( كما 

للكنيسة  مة  مقدَّ المثل هو صورة  أن هذا 

بالصالة  القيام  كيفية  في  وللمؤمنين 

أمام اهلل من واقع التواضع والشعور بأننا ال 

شيء بسبب خطايانا وأنها بالمسيح فقط 

بصالة  كله  العمر  ونسبحه  فنشكره  تغفر 

إرحمني  المسيح،  الرب يسوع  »ايها  ار  العشَّ

أنا الخاطئ« .  


