
FOI ET LUMIERE

إيمان ونور 
جماعة السيدة 

في اقليم المتن الساحلي

أحد المخّلع 
كنيسة مار الياس انطلياس

  2011نيسان 3



كل  بتوثق بقدرات جماعة ايمان ونور
وبتشتغل على انسان 

 !تنميتها

 

 

Presenter
Presentation Notes
ايمان و نور  جماعة بتآمن بميزات وبتوثق بمواهب كل انسان وقدرات كل شخص



الصالةوالمشاركة تعيش جماعة ايمان ونور 
مع الشخص المجروح بقدراته

الفكرية، 

الحسّية،

الحرّكية، 

والعالئقّية 

Presenter
Presentation Notes
بالنسبة إلنا كل انسان هو قصّة مقدّسة



الصالةوالمشاركة تعيش جماعة ايمان ونور 
مع الشخص المجروح بقدراته

الفكرية، 

الحسّية،

الحرّكية، 

والعالئقّية 

Presenter
Presentation Notes
ايمان ونور جماعة بتعيش المشاركة والصلاةمع الشخص المجروح بقدراته 



مع  الصالةوالمشاركة تعيش جماعة ايمان ونور 
الشخص المجروح بقدراته

الفكرية 

 

Presenter
Presentation Notes
بقدراته الفكرية، repos…... 



مع  الصالةوالمشاركة تعيش جماعة ايمان ونور 
الشخص المجروح بقدراته

الحّسية 

Presenter
Presentation Notes
بقدراته الحسيّة،repos…... 



مع  الصالةوالمشاركة تعيش جماعة ايمان ونور 

الحرّكية:  الشخص المجروح بقدراته

Presenter
Presentation Notes
بقدراته الحركّية،repos…... 



عيش حول الشخص المجروح جماعة 
  العالئقّيةبقدراته 

Presenter
Presentation Notes
بقدراته والعلائقيّةrepos…... 



الشخص المجروح بقدراتو إلو الحّق أنو     
يِحب و ِينَحب                                

Presenter
Presentation Notes
الشخص المجروح بقدراتو إلو الحقّ أنو يحِب و يِنحَب 



 ؟ أصدقائيكيف أفرح؟ وأفّرح  

Presenter
Presentation Notes
يفرّح أصدقائو ويفرح معن 



الحق ينمي مواهبهكل انسان الو 

Presenter
Presentation Notes
بالجماعة كل انسان بنمي مواهبو 



...كل شخص فرادةالجماعة بتبرز 

Presenter
Presentation Notes
بالجماعة فرادة كل شخص بتبّين 



...الثقة بالنفسالجماعة تعزز 

Presenter
Presentation Notes
والرفقة بتساعد على تعزيز الثقة بالنفسrepos…... 



ب القلوب  الصالة الجماعية تقرِّ

Presenter
Presentation Notes
أما خلال الصلاة الجماعية، فبيوضع الاشخاص ضعفن بين ايدي الرب 



 حّول ضعفي

Presenter
Presentation Notes
والمشاركة بالصلاة بتحول الضعف لقوةrepos…... 



... في الجماعة يقبل اآلخرون ضعفي ...ميزتي اآلخرون

Presenter
Presentation Notes
 قراءة هادئة جدأAttention 2 Clicks! ولأنو الاختلاف هوي بحد ذاتو جرح clickبتتقبّل جماعة ايمان ونور جرح الآخر و ضعفوا  click... وبتشاركوا بتحمّل الالم 



...مع الجماعة يزداد فّي األمل

Presenter
Presentation Notes
وبتزرع بقلبوا الامل ... 



...في الجماعة أكتشف مواهبي 

Presenter
Presentation Notes
وهيك الاختلاف بيتحوّل لنعمة وبولّد عطايا منلمسها عند خينا للحامل اعاقة repos…... 



...قّوة إيماننا توّحدنا

Presenter
Presentation Notes
بالجماعة بتوحّدنا الصلاة 



...تقّبل االختالف

Presenter
Presentation Notes
ومن عيش المحبة الكاملة يلي هي قبول ضعف الاخر وجرحو 



المساعدة في تنمية المواهب

Presenter
Presentation Notes
وهي كمان اكتشاف مواهبو ومساعدتو على تنميتهاrepos…... 



شارك جان فانيه وماري إيلين ماتيو، لويك 
وتادي مع أهلهما في تنظيم حج إلى لورد

 1971و في فصح 
تأّسست جماعات ايمان 
ونور في العالم بعد حج 

شخص إلى  12000
...لورد

Presenter
Presentation Notes
أما ولادة جماعات  ايمان و نورفبلّشت دعوة الله لايمان ونور سنة الـ71 من خلال حج الى لورد ضم 12000 شخص من بيناتن 4000 شخص مجروحين بقدراتون مع أهلن و اصدقاؤن 



إيمان ونور 
جماعة 1463 

من العالم بلد 74في 

Presenter
Presentation Notes
بعد الحج بلّشت تتأسس الجماعات بالعالم  واليوم  صارت منتشرة على أكثر من 74 بلد من العالم 



!في لبنان تأّسست الجماعات 1980
!مشارك من لبنان  25إلى لورد  1981حج 

!!نمشارك من لبنا  75د إلى لور 1991حج 
!!!نلبنا مشارك من 250 إلى لورد 2001حج 

Presenter
Presentation Notes
وبلشت بلبنان سنة الــ81 مع 25 مشارك بحج الى لورد صارو 250 مشارك بالــ2001 



جماعة 65اليوم يوجد في لبنان أكثر من 

إقليم المتن 
الساحلي 

جماعات 6يضّم 

جماعات برعية  3
مار الياس

Presenter
Presentation Notes
قراءة متحمسة جدأAttention 2 Clicks! اليوم بضم لبنان أكثر من خمسة وستسن جماعة موزّعة على عدة أقاليم clickوبضم اقليمنا، click اقليم المتن الساحلي ، 6جماعات، 3 منن برعية أنطلياس! 



الشعاربيت-مار مخايل  انطلياس -السيدة 
 انطلياس-مار الياس 
بقنايا-السان جاك 

انطلياس -جياّنا موالالنقاش-مار منصور

Presenter
Presentation Notes
جماعة السيدة جماعة من الجماعات لي بتضمن رعية مار الياس



 االهل، االصدقاء، االخوةبتتمحور الجماعة حول 
، وفي جماعة السيدة راهبات الصليبالمرشد

Presenter
Presentation Notes
قراءة هادئة جدأ   Clicks! 4Attentionبتتألف عيلة ايمان ونور من خي مجروح بقدراتو، مصدر حب وسلام للمجتمع،من أهل الجماعة بتساعدن على اكتشاف مواهب وميزات ولدن، قراءة متحمسةمن أصدقاء اختاروا يكون عندن اخوة مميزين ومن مرشد بيهتم بالتنمية الروحية للجماعة



مؤسسة تجتمع في  جماعة السيدة
وتتحول  لراهبات الصليب

المستشفى الى بيت الفرح وااليمان

Presenter
Presentation Notes
بجماعة السيدة نحنا منجتمع بمؤسسة لرهبات الصليب، منجتمع بمستشفى السيدة، 



مع مرشدنا ابونا رامي  منتحّول 

لثّوار                         

Presenter
Presentation Notes
والجماعة مؤلفة كمان من أصدقاء اختاروا يكون عندن اخوة مميزين ومن مرشد بيحركنا بثورة مبادؤها إلهية وأهدافها إنسانية



منجتمع بشكل منتظم

Presenter
Presentation Notes
منجتمع بشكل منتظم وبتتميز لقآتنا بروابط أخوية،و بصداقة عميقة 



أخويةروابطنا  بجماعة السيدة، مع االصدقاء،

Presenter
Presentation Notes
منجتمع بشكل منتظم وبتتميز لقآتنا بروابط أخوية،و بصداقة عميقة 



صداقتنا 
بتزيل الحواجز

الموجودة بالمجتمع
من 

 أحكام مسبقة 

Presenter
Presentation Notes
صداقة بتشفي القلوب من الحواجز الموجودة بالمجتمع من أحكام مسبقة 



الشفقة بتكسر حاجزالعالقات المتينة 

Presenter
Presentation Notes
شفقة 



 بتكسر الحواجز الموجودةالعالقات المتينة 
 :بالمجتمع
السخرية

Presenter
Presentation Notes
أو حتى سخرية 



تشفي المشاركة القلوب من الوحدة

Presenter
Presentation Notes
الصداقة يلي من عيشها بالجماعة بتشفي من الحواجز الموجودة بداخل و بقلب كل شخص، من خوف، 



تشفى القلوب من الخوف

Presenter
Presentation Notes
وحدة، انطوائية،أو صورة مكسورة عن ذاتنا 



تشفى القلوب من االنطوائية 

Presenter
Presentation Notes
 انطوائية،أو صورة مكسورة عن ذاتنا 



في المشاركة تتحّلى صورة االنسان 
 ممّيزالى  مجروحمن 

Presenter
Presentation Notes
صورة بتتحول بالمحبة والعلاقات العميقة لي منربطا من صورة مكسورة الى صورة حلوة وسعيدة 



حلوة وسعيدة خّلونا نغيير الصورة تتصير 

Presenter
Presentation Notes
عم منتقبل الجروحات،عم منتقبل الضعف والكسر، 



وتشّع الصورة باالبتسامات يلتئم الِكسر

Presenter
Presentation Notes
بالشراكة لي من عيشها،عم منتقبل الجروحات،عم منتقبل الضعف والكسر، 



االصغاء الى الصديق

Presenter
Presentation Notes
وعم منتعلّم نلمس الآخر،ونصغي إلو، 



نخفف ثقل الجراح ... سوا

Presenter
Presentation Notes
سوا، الجرح، و الضعف بخف تقلن.... و بيحلى المشوار... 



: الوقت االولكيف نعيش؟ وماذا نعيش؟ 
وقت الصالة

Presenter
Presentation Notes
بالجماعة من عيش 5 أوقاتوقت الصلاة، وقت الاتحاد مع الله بالصلاة الجماعية 



واالّتحاد مع هللا بالصالة الجماعية : وقت الصالة

Presenter
Presentation Notes
بالجماعة من عيش 5 أوقاتوقت الصلاة، وقت الاتحاد مع الله بالصلاة الجماعية 



وقت االنفتاح : وقت الصالة
على رسالة يسوع

Presenter
Presentation Notes
وبالافخارستية و الاحتفالات الروحية 



وقت : وقت اللقاء والمرافقة
االصغاء ونسج العالقات المتينة

Presenter
Presentation Notes
وقت اللقاء والمرافقةوقت التعارف  و نسج علاقات 



رفقة نسج عالقات 

...وصداقة

Presenter
Presentation Notes
رفقة وصداقة متينة وعلاقات فيها اصغاء بتخلينا نتعرّف على مزايا رفقاتنا



نشاطات كنسّية، لعب : وقت المشاركة
...وترفيه

Presenter
Presentation Notes
وقت المشاركة من خلال الزيارات والمخيمات مع نشاطات بتنمي روابطنا الاخوية  



بتالقونا؟ ....مخّيمات ، زيارات، احتفاالت

Presenter
Presentation Notes
وقت المشاركة من خلال الزيارات والمخيمات مع نشاطات بتنمي روابطنا الاخوية  



نشاطاتنا االبتسامة ال تفارقنا خالل 

Presenter
Presentation Notes
وبتساعدنا على التأقلم بالحياة الاجتماعية ، نشطات بترسم عوجوهنا ابتسامات عريضة



!!!وقت االحتفال

Presenter
Presentation Notes
وقت العيد! وقت الترفيه يلي منحتفل في كل مرة منلتقي ومنجتمع 



المجتمع والكنيسةجماعتنا جزء من 

Presenter
Presentation Notes
وقت الرسالة، بتهدف جماعاتنا كمان على مساعدة الخي على الانخراط والتواصل مع المجتمع 



القطار ماشي، شو رأيك تنّضم إلنا؟ 

Presenter
Presentation Notes
هيدي كانت مقدّمة سريعة عن أهداف واوقات عيش جماعاتنا، بعد في كتير اشيا منحّب نعرفكن عليا clickالقطار ماشي... شو رائيكن تنضموا النا؟



!  ناطرينكنحنا 

Presenter
Presentation Notes
نحنا ناطرينكن اذا حبيتو تتعرفوا ... او تنضموا النا  



جيتوا معنا؟ ! يال

Presenter
Presentation Notes
نحنا ناطرينكن اذا حبيتو تتعرفوا ... او تنضموا النا  
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