
رسالة   احملبة
العدد ) 262( ال�شنة الثالثة والع�شرون اآذار  2017

�شـدر الـعــدد فـي ني�شان 2017

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 (



2

أخطاء شائعة في 
األسبوع العظيم

منقول من موقع 
السراج األرثوذكسي
 اإعداد مكتب مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية

وطقو�س  تقاليد  الف�صح  بعيد  ترافق االحتفاالت 
مدنّيه اأ�صبحت جزءا ال يتجزاأ من طقو�س االحتفال 
موا�صمنا  في  موروثة  اإنحرافات  هناك  ولكن  به. 
النظر  نلفت  العظيم  االأ�صبوع  في  منها  والبع�س 

اليها لتجنبها.

�شالة الزيت
م�صحة  �صر  اأُقيَم  متى  العظيم،  االأربعاء  م�صاء  في 
من  اإال  بالزيت  باالّدهان  ي�صترك  فال  الزيت، 
ح�صر الخدمة، الأن الكالم االإلهي جزء ال يتجزاأ 
من خدمة الم�صحة، ولهذا ال يجوز اأن ننقل الزيت 
المقد�س اإلى المر�صى اأو الذين تغّيبوا. هوؤالء تقام 

من اأجلهم هذه الخدمة في منازلهم.

يوم الخمي�س العظيم
اأن  على  البع�س  اإعتاد  العظيم،  الخمي�س  في 
يتناولوا دون ح�صور القدا�س وذلك من الذخيرة 
اأو للذين  اأنها مخ�ص�صة للمر�صى  المحفوظة، مع 
في  الكريَمين  والدم  الج�صد  الكـاهـن  اليـهـم  ينقـل 
القدا�س االلهي،  بيوتهم. مبدئًيا ال مناولة خارج 

الخمي�س  يوم  القدا�س  ح�صور  ي�صتطع  لم  ومن 
العظيم فليتناول في اأي يوم اآخر.

اأناجيل  قراءة  عند  الموؤمنين،  بع�س  اإعتاد  كذلك 
اإنتهاء  بعد »ال�صلب« وقبل  الكني�صَة  االآالم، ترك 
الرب  فالواجب مرافقة  الخدمة. هذا طبعا خطاأ. 
ا�صتراكنا  ي�صوع في كل مراحل االآالم من خالل 

في كل ال�صلوات كاملة.
الكهنة  على  فيه  فيحظر  العظيم  الجمعة  يوم  اأما 
المناولة من الذخيرة الأن هذا يوٌم ال تقام  اإعطاء 

فيه االأ�صرار وبالتالي ال تجوز فيه المناولة.

جناز الم�شيح
يوم الجمعة العظيم عند الجناز، في نهاية المجدلة 
المر�صوم  )النع�س  باالإبيطافيون  ُيطاف  الكبرى، 
الى  الكهنة  به  ويعود  الُم�صّجى(  ي�صوع  عليه 
يتم  ذاك  اإْذ  عليها.  مو�صوعا  كان  التي  المن�صدة 
زهرة  الكاهن  يدفع  التقبيل  وبعد  بخ�صوع،  تقبيله 
الى الموؤمن. لذلك يحظر »الهجوم« على النع�س، 
النع�س  الكهنة  يرفع  اأن  الم�صتهجنة  العادات  ومن 

فوق االأُكّف ليمَرّ الموؤمنون من تحته.

نهاية ال�شوم
يوم  �صومهم  يك�صروا  اأن  الموؤمنين  بع�س  اإعتاد 
اأكل  الزفر.  وياأكلوا  القدا�س  بعد  العظيم  ال�صبت 
الزفر نبداأ به بعد قدا�س الف�صح. وهذا هو ال�صبت 
الزيت  اأكل  فيه  ي�صمح  ال  اّلذي  ال�صنه  في  الوحيد 

والزفر.
كما ال يجوز الخروج من الكني�صة قبل اإنتهاء القدا�س 

االإلهي واأخذ بركة الكاهن اإال لعذر طارىء.
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االألوف  يقوم ع�صرات  النور«  �صبت  يوم  منذ �صباح » 
من الموؤمنين الم�صيحيين باالإحاطة بكني�صة القبر المقد�س 
مدينة  في   « الدنيا  ن�صف  كني�صة   « القيامة  كني�صة  داخل 
القد�س. ينتظرون النور الذي ي�صع من القبرالمعتم الذي 
خطوات  ويثبت  حياتهم  لي�صئ  مخل�صهم،  ج�صد  قّد�صه 
اإيمانهم. كما ينتظره ماليين الم�صيحيين حول العالم كل 
عام قبل عيد القيامة االأرثوذك�صي بيوم واحد من خالل 

البث المبا�صر من محطات التلفزة.
تنت�صر قوة من ال�صرطة داخل الكني�صة �صباح يوم ال�صبت 
كل  دقيقًا  فح�صًا  القبر  فح�س  يتم  حيث  النور«  �صبت   «
توؤدي  ب�صرية  م�صببات  اأية  وجود  عدم  من  للتاأكد  عام، 
الع�صل  من  ختم  يتم و�صع  ثم  القبر.  من  النور  الإنبعاث 
لبطريرك  ي�صمح  القبر.  باب  على  بال�صمع  الممزوج 
القد�س االأرثوذك�صي بدخول القبر بعد اأن يتم تفتي�صه جيدًا 
للتاأكد من عدم حمله اأية مواد ي�صعل بها النار داخل القبر.

ويدخل القبر المقد�س لوحده تحت حرا�صه اأمنية وباإ�صراف 
غير  وجميعهم  القد�س  بلدية  ورئي�س  ال�صرطة  قائد 
وال�صمام�صة  والكهنة  االأ�صاقفة  روؤو�صاء  ويبقى  م�صيحيين 
اإ�صافة اإلى كاثوليكو�س االأرمن الذين �صاركوا البطريرك 

في الطواف حول القبر المقد�س خارجًا.
ت�صم  �صمع  بيديه رزمتي  البطريرك وهو حاماًل  يركع 
الطلبات  ويتلو  م�صاءة  غير  رفيعة  �صمعة   33 منها  كل 
نوره  ير�صل  اأن  ي�صوع  الرب  من  تطلب  التي  الخا�صة 
المقد�س نعمة تقدي�س للموؤمنين. فجاأة وفي الهداأة الكاملة 
اأزيز وللحال تتدفق  وفيما هو ي�صلي داخل القبر ي�صمع 
المقد�س  النور  من  وبي�صاء  زرقاء  �صهب  الخارج  في 
المطفاأة  الزيت  اأواني  لت�صعل عجائبيًا كل  في كل مكان 

كذلك داخل القبر المقد�س ت�صتعل 
البطريرك  التي يحملها  ال�صموع 
تلقائيًا،  القبر  داخل  ي�صلي  وهو 
وي�صاهد النور المقد�س ككرة من 
نار بين الموؤمنين لت�صعل �صموع 
الكني�صة  اأعمدة  قرب  الواقفين 

والقناديل العالية كافة.

فيض النور من القبر المقدس... المعجزة
كلمة العددكلمة العدد

في�س  من  دقيقة   33 اأول  في 
النور  يكون  ال  المقد�س  النور 
يكون  بحيث  حارقًا،  المقد�س 
ونار  النور  لم�س  باالإمكان 
ي�صبح  بعدها  باالأيدي،  ال�صموع 
اللحظات  تلك  اللهب عاديًا. وفي 
تت�صاعد هتافات الموؤمنين وتنفجر 

دموع الفرح واالإيمان من عيون الموؤمنين وقلوبهم.
فا�س النور وعيدنا... وهذا قبر �شيدنا... �شيدنا 

ي�شوع الم�شيح.
�صهد هذه االأعجوبة على مر ال�صنين كثير ممن حكموا مدينة 
القد�س/ ك�صالح الدين االأيوبي، وذكر العديد من الموؤرخين 
في  المقد�س  النور  ظاهرة  المختلفة  الديانات  واأ�صحاب 
والموؤرخ  الحيوان«   « كتابه  في  الجاحظ  منهم  كتبهم. 
باأن  ميالديه  القد�س عام 926  زيارته  عند  ذكر  ال�صعودي 

النار نزلت من ال�صماء واأ�صعلت كافة �صموع الكني�صة.
ي�صار اإلى اأن النور المقد�س يظهر على قبر الرب ي�صوع 
قرون  منذ  �صنويا  القد�س  في  القيامة  كني�صة  في  الم�صيح 
الم�صيحيون  ويوؤمن  بقليل.  االأرثوذك�صي  الف�صح  قبل 
االأرثوذك�س اأن اأعجوبة النور المقد�س ت�صير اإلى حقيقة 
يوؤمن  ال  من  وينق�س  القويم،  االأرثوذك�صي  االإيمان 
من  جدوى  ال  باأنه  هنا  اأذكر  اأن  وع�صى  اإله.  بوجود 
نقا�س الم�صككين الإقناعهم الأن من اأوجدها هو القادرعلى 

اإقناع النا�س بها كاأي اأعجوبة اأخرى.
الم�صيح قام... في الحقيقة قام...

اأعدها بت�رصف
املهند�س جابي عو�س
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»التعليم التفاعلي«: عنوان مؤتمر الّلغة اإلنجليزية الحادي 
والعشرين للمدرسة الوطنية األرثوذكسية والمجلس 

Re-Accreditation الثقافي البريطاني
الوطنّية  المدر�صة  اإ�صت�صافت   
االأرثوذك�صّية / ال�صمي�صاني فعاليات 
والع�صرين  الحادي  الموؤتمر 
يومي  االإنجليزية  الّلغة  لتدري�س 
 11 و   10 وال�صبت  الجمعة 
المدر�صة  مقر  في   2017/3/
التربية  وزير  معالي  رعاية  تحت 
الرزاز  عمر  الدكتور  والتعليم 

ادارة  مدير  خاليلة  �صالح  الدكتور  انتدب  الذي 
التخطيط والبحث التربوي حيث تقوم المدر�صة بتنظيم 
بالتعاون مع  اأكثر من عقدين  الموؤتمر �صنوّيا منذ  هذا 
هذا  الموؤتمر  في  البريطاني.�صارك  الثقافي  المجل�س 
من  ،وغيرهم  ومعّلمة  معّلما   )350( من  اأكثر  العام 
المعنيين بتدري�س اللغة االإنجليزّية من اأكثر من اثنتين 
ممّثلين  اإلى  )32( مدر�صة خا�صة،باالإ�صافة  وثالثين 

عن وزارة التربية والتعليم.
)التعليم  العام تحت عنوان  ياأتي هذا  الذي  الموؤتمر  وا�صتمّر 
ُعِقد  يومين  مدار  على   )Active Learning التفاُعلي- 
خاللهما محا�صرتان رئي�صتان واثنتان وثالثون )32( ور�صة 
االإنجليزّية  اّللغة  مّدر�صي  من  مجموعة  قّدمها  فرعّية  عمل 
م�صاركة  العام  هذا  والجديد  المجال.  هذا  في  ين  والمخت�صّ
مراكز  اأربعة  من  االإنجليزّية  باللغة  ين  مخت�صّ ُمحا�صرين 
للمجل�س البريطاني في بلدان مختلفة هي :مركز هونغ كونع 

ومركز الرباط ومركز �صنغافورة، ومركز م�صر.

مديرة  فكرته  و�صاحبة  الُموؤتمر  مة  ُمنظِّ واأو�صحت 
المدر�صة الوطنّية االأرثوذك�صّية ال�صيدة مي الق�صو�س اأن 
ع الوحيد من نوعه في االأردن،  »هذا الموؤتمر هو التجمُّ
وقد ا�صتمّر على مدى واحد وع�صرين عاًما،وهو فر�صة 
لتبادل الخبرات واالطالع على اأحدث االإ�صدارات، 
والتعرف اإلى اأحدث اأ�صاليب التعليم لّلغة االإنجليزّية.«

�صتيف  ال�صّيد  البريطاني  الثقافي  المجل�س  مدير  واأّكد 
مع  االأمد  طويلة  ب�صراكته  المجل�س  اعتزاز  مكنلتي 
المدر�صة االأرثوذك�صّية في تنظيم هذا الموؤتمر، وقال: 
بالتعليم  بالتزامهما  يت�صاركان  والمدر�صة  المركز  اإن 

النوعي لّلغة االإنجليزّية
وتحّدث ممثل الهيئة االإدارية لجمعّية الثقافة والتعليم 
االأرثوذك�صّية م.مايكل هنديله عن اأهمّية االنتقال من 
والدرا�صة  التلقين  على  يرتكز  الذي  التقليدي  التعليم 
فقط الأجل االمتحان اإلى التعليم والتعلُّم التفاعلي حيث 
ويكون  عاتقه،  على  التعلُّم  م�صوؤولّية  المتعلم  يتحّمل 

ر للعملّية التعليمية. دور االأ�صتاذ كُمي�صِّ

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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المدرسة الوطنّية األرثوذكسّية تُعِلن عن الفائزين في مسابقة 
ميشيل سنداحة لإلبداع األدبي باللغة العربّية 2017

 تحت رعاية رئي�س الهيئة االإدارية لجمعية الثقافة 
حمارنة،  اإح�صان  الدكتور  االأرثوذك�صّية  والتعليم 
اأقامت المدر�صة الوطنّية االأرثوذك�صّية /ال�صمي�صاني 
الطلبة  لتكريم  الفعاليات  العديد من  احتفاال ت�صمن 
الفائزين في م�صابقة مي�صيل �صنداحة لالإبداع االأدبي 
باللغة العربّية ال�صبت 2017/3/18 ح�صره عائلة 
هذه  بتنظيم  بادرت  التي  �صنداحة  مي�صيل  الفقيد 
 ... المعلم   .. االأب  لذكرى  اإحياء  الُم�صابقة 
العربية،  ع�صق  الذي   �صنداحة   مي�صيل  المنا�صل 
زرع  على  وحر�س  محفل،  كّل  في  بها  وتغّنى 
ح�صرته  كما  الطلبة،  اأبنائه  نفو�س  في  حّبها 
واأولياء  الفائزون  والطلبة  الم�صاركة  المدار�س 

اأمورهم وعدد من االإداريين والمعلمين.
طالبا   392 الثالث  عامها  في  الم�صابقة  في  �صارك 
وطالبة من اأربع ع�صرة مدر�صة، قدموا اإبداعاتهم 
ق�صيرة  ق�ص�س  �صكل  على  كانت  التي  االأدبية 
المو�صوعات  ومقاالت ور�صائل تمحورت حول 
واالنتماء  االإن�صان،  حقوق  االآخر،  تقّبل  االآتية: 

للوطن.
هدى  الكاتبة  الدكتورة   من  التحكيم  لجنة  تاألفت  
تغريد  ار،الكاتبة  ن�صّ �صوزان  الكاتبة  فاخوري، 

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

النّجار،والكاتبة هيا �صالح، باالإ�صافة اإلى الدكتور 
�صمير قطامي ُمحّكًما للمقاالت والر�صائل. 

ُعمرّية، ويح�صل  فئات  ثالث  اإلى  الم�صابقة  ُتق�صم 
الفائزون في كل فئة على حوافز نقدّية ُمقّدمة من 
الفقيد مي�صيل �صنداحة. و�صيتم ن�صر االأعمال  عائلة 
الوطنية  المدر�صة  في  يعّد  كتاب  في  الفائزة 

االأرثوذك�صية باإ�صراف ودعم عائلة الفقيد.
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معرض الكتاب السنوي
اإبراهيم  عبال  المبدعة  المادبية  الكاتبة  بح�صور 
افتتاح  تّم  ال�صرف   �صيفة  اإح�صان«  »اأم  حمارنه 
الوطنية  المدر�صة  في  ال�صنوي  الكتاب  معر�س 
)هويتنا  �صعار  تحت  االأرثوذك�صية/ال�صمي�صاني 
اأردنية  اأديبة  حمارنة  عبال  الكاتبة  تراثنا(.   ...
مادبا  �صخ�صيات  من  و�صخ�صية  طموحة  مكافحة 
والخيروال�صالم  والحب  التوا�صع  �صعار  �صاحبة 
البكالوريو�س  �صهادة  على  ح�صلت  والتعاون، 
بكتابة  واهتمت  عمرها،  من  ال�صتين  في  وهي 
ال�صعبية.  واالهازيج  والتراثية  الواقعية  الق�ص�س 
كتبت ق�ص�صًا لالأطفال والكبار وكتبت في االأهازيج 
االأردنية  االأغاني  ودونت  والتراث  ال�صعبية 
الوجدانيات،  في  كتبت  االأدب،  تع�صق  التراثية، 
الو�صف، التراث، اأدب االأطفال.من اإ�صداراتها 
اأغانينا االأردنية ، الطبخ  الحياة،  – على دروب 

االأردني.
تّم تكريم ال�صّيدة عبال خالل حفل اإفتتاح المعر�س 
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االإدارية  الهيئة  رئي�س  نائب  برعاية  اأقيم  الذي 
نهى  ال�صيدة  االأرثوذك�صّية  والتعليم  الثقافة  لجمعية 
د.  االإدارية  الهيئة  رئي�س  وبح�صور  �صنودة،  
من  مجموعة  الحفل  باإحياء  قام  حمارنه.  اح�صان 
طلبة المدر�صة، حيث قامت الطالبة كارال نينومن 
لرب  »اأُ�صّلي  بعنوان  �صعر  باإلقاء  ال�صابع  ال�صف 
وقّدمت  المكرمة،  الكاتبة  ديوان  من  ال�صماء« 
جوقة ال�صفوف 6-8 و�صلة اأغاني تراثية تدريب 
المدر�صة  »باند«  بمرافقة  عفيفي،  محمود  المعلم 
وعالء  عيد  همام  المو�صيقى  معّلمي  وم�صاحبة 
اأغنية  قّدم كورال مرحلة )5-4(  الم�صري، كما 
واأداء  عيد،  همام  المعلّم  تدريب  عّمان«  »عيون 
فردي للطالبة كارول �صو�صو. وتم عر�س فيلم 
وثائقي ق�صير عن اإنجازات ال�صيدة عبال من اإعداد 
واإخراج االأ�صتاذ عالء الم�صري، وتن�صيق المعلمة 

فداء عريفج، وتقديم المعلمة زها نينو. 
باالإ�صراف  قامت  الذي  الكتاب  معر�س  ي�صتمر 
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اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

على تنظيمه اأمينة المكتبة ال�صيدة فاتن 
فريق  بم�صاعدة  م�صكورة  كراد�صة 
عمل من ق�صم الن�صاط واللغة العربّية 
لجمعية  الريا�صي  الثقافى  المبنى  في 
من  االأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة 
االثنين 3/27 وحتى الخمي�س 3/30 
�صارك في المعر�س ثماني دور ن�صر 
ومجموعة من الكاتبات االأردنيات.
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 عقد ق�صم الجودة والتطوير االأكاديمي في المدر�صة ال�صبت 3/11 /2017 ور�صة عمل حول مفهوم واأهداف البحث 
العلمي  وخطوات اعداد الم�صاريع العلمية  لمعلمي �صفوف 11-4. 

الوطنية  المدر�صة  لطلبة  توعية  محا�صرات  الفكرية(  للملكية  العربي  المجمع   ( غزالة  اأبو  طالل  موؤ�ص�صة  عقدت 
االأرثوذك�صية / ال�صمي�صاني تناولت م�صائل الملكية الفكرية. 

وقد تفاعل الطلبة ) ال�صاد�س وال�صابع والثامن( مع المحا�صرين وذلك يومي 20،23 اآذار. على م�صرح فوؤاد يغنم 
في المدر�صة. 

ورشات ومحاضرات
اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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بطولة الأيدي الواعدة لكرة ال�شلة:
الطباع  عالية  االأميرة  الملكي  ال�صمو  �صاحبة  برعاية 
لجمعية  اناث  ال�صلة/  كرة  بطولة  اأقيمت  الله  حفظها 
/مرج  الوردية  راهبات  مدر�صة  في  الواعدة  االأيدي 
الحمام حيث التقى فريق مدر�صتنا في المباراة النهائية 
مع فريق راهبات الوردية وحل في  المركز الثاني في 

البطولة.  مدرب الفريق نايف ع�صفور.

فاز فريق مدر�صتنا في كرة القدم لطبة ال�صف ال�صاد�س على فريق مدر�صة �صيدة النا�صرة في مباراة ودية اأقيمت على 
مالعبهم بتاريخ 2017/3/9. مدرب الفريق االأ�صتاذ اأيوب بطار�صة.

انشطة رياضية
اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين

طالبات الفريق: نتالي خوري، جوي�س فزع، �صابين وهاب، �صنتيا عطالله، مر�صيلينا نينو، جويل الدير، جيدا 
نينو، جنى نينو، الهام الدجاني، كاتيا حب�س، نيكول خوري، رامان عثمان، جويل عو�س، لينا �صمعان، زين 

فاخوري، ناديا �صعبان، الينا منه.
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ال�صيد  اإياه  علمنا  ما  وح�صب 
تفعله  ما  اأن   ( المجد  له  الم�صيح 
تعرفه  ال  اأن  يجب  بيمينك 
الخير  يفعل  فالذي  �صمالك( 
فاأجره عند الله تعالى وم�صاعدة 

تعب  ياأكلون  الذين  االغنياء  على  واجب  الفقير 
الفقير الأنه لوال هذا الفقير لما زاد غنى االغنياء.

االإعالن  هدفه  كان  اإذا  واالإنفاق  خطيئة  فالنفاق 
النا�س  طيبة  وا�صتغالل  المراكز  وتبوؤ  والن�صر 
خطيئة  اأي�صًا  فهو  الطيبة  القلوب  ذوي  الب�صطاء 
والجاه  فالمال  المنافقون،  عليها  و�صيحا�صب 
و�صمعته  اأعماله  �صوى  للمح�صن  يبقى  وال  يذهبان 

التي يورثها الأبنائه واأحفاده.

النفاق واإلنفاق
في  غريبتان  ولكن  ال�صكل  في  مت�صابهتان  كلمتان 
وال�صغينة  الكذب  هو  فالنفاق  والمعنى،  الجوهر 
والح�صد والنميمة التي اأ�صبحت في ع�صرنا الحالي 

�صيا�صة ومبداأ.
وت�صدق  ت�صمع  النا�س  اأن  العجيب  والغريب 
كان  اإذا  فيما  تبالي  وال  الحقيقة  تعرف  ال  ولكنها 
االآخرين،  يدمر  ومدرو�صًا  محبوكًا  كالمًا  النفاق 
غير  في  الفهم  يدعون  اأ�صبحوا  وكثيرون 

تخ�ص�صهم وير�صمون اال�صياء ح�صب اأهوائهم.
هذه  في  وخا�صة  مكانه  في  لي�س  الذي  النفاق  اأما 
اإيمان  غير  من  يعطون  النا�س  من  فكثير  االيام 
اأن  فعليه  ويقدم  يعطي  فالذي  بالعطاء،  �صادق 

يفعل ذلك دون �صو�صاء واإعالن ون�صر.

اإختارتها :  �شيتا غاوي
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• كافح الحرقة دون ماء:

الحل  اأ�صبح  ؟  تنام  عندما  الحرقة  تزعجك  هل 
الجانب  على  النوم  باأن  الدرا�صات  اأثبتت  اأ�صهل. 
يرتبط  حيث  بالحرقة  ال�صعور  من  يقلل  االي�صر 
المريء والمعدة بو�صلة عند الزاوية، فعندما تنام 
مما  المرئ  من  اأعلى  المعدة  ت�صبح  اليمين  على 
اإلى المريء  ي�صمح للطعام واالحما�س بالت�صرب 
االأي�صر  الجانب  على  تنام  عندما  بينما  والحلق. 
ت�صبح  وهكذا  المريء  من  اأدنى  المعدة  ت�صبح 

الجاذبية لم�صلحتك.

• عالج األم الأ�شنان دون فتح فمك:

لماذا ال تجرب فرك قطعة ثلج على باطن يدك، 
على  الغ�صائية  و�صبابتك  اإبهامك  بين  المنطقة  على 
تحفز  التي  االأع�صاب  ممرات  توجد  اإذ   V هيئة 
الدماغ وتمنع اإ�صارات االألم ال�صادرة من الوجه 

واالأيدي.

• اأوقف نزيف الدم من النف:
اأغلق اأنفك واأرجع راأ�صك للخلف بالطبع اإذا كنت 
فهي  ال�صائبة  الطريقة  اأما  بدمك،  االإختناق  تريد 
و�صع قطن على لثتك العليا التي تقع اأ�صفل االنف 
وا�صغط عليه بقوة، لماذا؟ ياأتي اأكثر النزف من 
يق�صم  الذي  الغ�صروف،  جدار  الحاجز،  جبهة 

االنف وال�صغط عليها يوقف النزيف.
اللجنة الثقافية

المعلوماتية عن كل صفحات اإلنترنت
هل تعلم

• اإذا اأ�شابتك حّكة اأو دغدغة في الحنجرة اأفرك 
اأذنك، لماذا؟

االذن  وحك  االأذن  في  محفزة  اأع�صاب  هنالك 
يوؤدي اإلى ردة فعل في الحنجرة يمكن اأن ي�صبب 
ت�صنج الع�صلة وهذا الت�صنج يخفف الحكة المزعجة 

اأو الدغدغة.

اإن ال�شعال اأثناء الحقن يجعلك ل ت�شعر بالألم   •
هل تخاف من الحقنة؟ ومن ل يخاف منها ؟ 

واالألم  الخوف  من  التخل�س  باإمكانك  االآن  ولكن 
حيث  الحقنة،  اأخذ  اأثناء  ال�صعال  طريق  عن  معًا 
الحقن  اأثناء  ال�صعال  باأن  األمان  باحثون  اكت�صف 
يقلل االألم الأن ال�صعال ي�صبب اإرتفاعًا موؤقتًا مفاجئًا 
اإ�صدار  ويمنع  ال�صوكية  والقناة  ال�صدر  �صغط  في 

موجات ال�صعور بااللم في الحبل ال�صوكي.

• تخفيف اإحتقان النف:
تنفع  ولم  المزمن  االأنف  احتقان  من  تعاني  هل 
واأ�صهل  واأ�صرع  اأرخ�س  طريقة  اإليك  االأدوية؟ 
للتخفيف من �صغط الجيوب. قم بدفع ل�صانك �صد 
باإ�صبع  حواجبك  بين  ا�صغط  ثم  بالتناوب،  فمك 
واحد، فهذا ي�صبب هز عظمة فومر التي تمر عبر 
ت�صبب  الهزات  وهذه  الفم،  اإلى  االأنفية  الممرات 
تحرك االإحتقان بعد 20 ثانية �صت�صعر باأن االإحتقان 

بداأ بالتحلل.
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االأجر،  له  ف�صاعف  ودرا�صته،  بعمله  واإلتزامه 
و�صمح له بالعوده مبكرًا ليت�صنى له القيام بواجباته 

المدر�صية. 
اإلى  اأخرى  بعد  �صنة  يتقدم  تمر، و�صبينا  ال�صنون 
االإن�صانية  الم�صاعدة  االإلزامية مع  المرحلة  اأتم  اأن 
المفاجاأة  كانت  المخبز.  و�صاحب  يزن  لوالد 
اأن  له  بم�صاعدته  المخبز  �صاحب  اأخبره  عندما 
مهنة  ال�صبي  فيها  اأتقن  �صناعية،  بمدر�صة  يلتحق 
ممّيزة  منجرة  �صاحب  اليوم  هو  وها  التجارة. 

�صعارها دقة ال�صنع، و�صدق المعاملة.
لم ين�َس ال�صبي تلك االأيادي المعطاءه دون مقابل، 

االأيادي التي اأو�صلته اإلى ما حقق من نجاح.
وعلى باب منجرته يافطه كتب عليها:

» لي�س العطاء ما يخرج من الجيوب، بل ما يتبع 
من القلوب« 

عطاء بال مقابل... قصة من الواقع
جديد.  فجر  اأنبثاق  معلنًا  االأذان  �صوت  تعالى 
تململ �صبينا في فرا�صه، ثم اإتجه نحو باب الكوخ 
متثاقاًل. كانت الرياح تع�صف، والرعد يق�صف، 
والبرق يوم�س في �صماء تنهمر اأمطارها غزيرة. 
يوحي  فيه  ما  كل  الكوخ،  اأرجا  في  بنظره  جال 
ب�صي�س  يرى  وكلنهكان  الحال،  و�صيق  بالفقر 
اأخوة  اإلى  نظر  الطريق.  له  ي�صئ  واأمل  نور 
البع�س،  بع�صهم  بجانب  االأر�س  يفتر�صون  له 
�صهي  بكعك  ويحلمون  الدفء،  عن  يبحثون 
الركن  ال�صم�س. وفي  �صيح�صره �صبينا مع غياب 
االآخر اأم تعاني من االأمرا�س واالأوجاع اأق�صاها.

ها قد حان وقت العمل، ت�صربل من الثياب رثها، 
كوب  عجل  على  ارت�صف  المبلل،  حذاءه  وانتقل 
�صاي واأ�صرع اإلى المخبز، حيث هناك لوح خ�صبي 
ر�صت عليه ع�صرات القطع من الكعك الطازج. 
مدر�صة  نحو  واتجه  راأ�صه  على  اللوح  و�صع 
منتظرًا.  البوابه  اأمام  وقف  المخبز.  من  قريبة 
بداأ التالميذ يتقاطرون، وقد اإنحنت ظهورهم من 
حقائب ثقيله على عودهم الغ�س. غا�صت االأيادي 
في الجيوب تبحث عن ) بريزة( وحيدة هي ثمن 
الكعكة يزن تلميذ في مرحلة االأولى من الدرا�صة. 
للدرا�صة.  ولهفته  ال�صبي  نظرات  يراقب  كان 
الوالد  من  كان  فما  ال�صبي،  ب�صاأن  والده  حّدث 
كتب  من  �صبينا  يحتاجه  ما  كل  ب�صراء  التبرع  اإاّل 
عليه  ي�صعب  بما  م�صاعدته  مع  ولوازم مدر�صية، 
فهمه. وعلى �صوء �صراج خافت كان ال�صبي يقوم 
بواجباته المدر�صية. الحظ �صاحب المخبز ن�صاطه 

اإن�شاف كراد�شه
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أعضاء اللجنة الثقافية

من العقيدة األرثوكسية
لماذانكرم الأيقونات ؟

اإننا ال نعبد ال�صور وال االأيقونات واإنما نكرم اأ�صحابها، 
يخدمني  اأحد  كان  )اإن  لتالميذه  الرب  قول  ح�صب 
يكرم  االآب  كان  فاإن  )يو26:12(.  االآب(  يكرمه 
عن  نقوله  الكالم  نحن؟!ونف�س  نكرمهم  اأال  قدي�صيه، 
ال�صليب، الذي قال عنه القدي�س بول�س الر�صول الأهل 
غالطية )اأنتم الذين اأمام عيونكم قد ُر�ِصَم ي�صوع الم�صيح 
بينكم م�صلوًبا( )غال1:3( فكون الله قد تج�ّصد وراأيناه 
�صورته.  نر�صم  اأن  االآن  باإمكاننا  اأ�صبح  كاإن�صان 
والمعروف اأن االأيقونات ترجع اإلي الع�صر الر�صولي 
نف�صه. ويقال اإن القدي�س لوقا االإنجيلي كان ر�صاًما وقد 

ر�صم �صورة اأو اأكثر لل�صيدة العذراء مريم.
لل�صيد  �صورة  انطباع  عن  ق�صة  اأي�صا  التقليد  ويروي 
الم�صيح فوق منديل والذي يتتبع التاريخ يجد اأن اأقوى 
ع�صور االإيمان كانت حافلة باأيقونات يوقرها النا�س، 
دون اأن ُت�صِعف  اإيمانهم بل على العك�س كانت تقويه.

لماذا ن�شّلي اأمام الأيقونات ؟
�صاحبها  الى  خاللها  من  نتطلع  نافذة  هي  االيقونة 
با�صتمرار  حياته  �صيرة  وتذكر  تذّكره  على  فت�صاعدنا 
التركيز في ال�صالة  اأي�صا على  لنقتدي به، وت�صاعدنا 
اأثناء الوقوف اأمامه. كما علينا اأن ال نن�صى تاأثير ال�صور 
كدرو�س ت�صرح اأحداث الكتاب، واأبطال االإيمان  فيه 
في  عميقا  تترك االأيقونة تاأثيرا  التاريخ. وربما  وفي 
مجرد  اأو   القراءة  اأو  العظة  تتركه  مما  اأكثر  النف�س 
اال�صتماع. علما باأن الله قد اأجرى الكثير من العجائب 

على مّر الع�صور من خالل االأيقونات المقد�صة.

 لماذا ل ي�شمح بالتماثيل في الكني�شة الرثوذك�شية ؟
ال  كي  بالتماثيل  ن�صمح  ال  اأرثوذك�صية  ككني�صة  نحن 
يختلط االأمر على ال�صعب بين عبادة االأوثان التي كانت 
فعلى  القدي�صين،  موجودة في م�صر قديًما وبين تكريم 
بح�صب الكتاب  محّرمة  لي�صت  التماثيل  اأن  من  الرغم 
المقد�س، اإال اأنه تم رف�صها من قبل االآباء القدي�صين في 
وتدقيًقا  منهم  ا  حر�صً وذلك  الثاني  الم�صكوني  المجمع 
على اأن ال يعبد النا�س تمثال الم�صيح بدال من ان يرفعوا 
اأذهانهم اإلى الم�صيح نف�صه كما نفعل من خالل االأيقونة، 
كون التمثال له ثالثة اأبعاد مادّية اأما االأيقونة فلها بعدين 
ماديين اأما البعد الثالث فهو روحي ف�صمحوا في الكني�صة 
خا�صة  بطريقة  ر�صمها  يتم  اأن  على  فقط  باالأيقونات 

ُتظِهر المعالم الروحية ولي�س الب�صرية. 

اإعداد �شائدة ال�شامي
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رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية 
وجميع اأع�شائها العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية 

ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن مينحهم 
ال�شرب،واإلى جنات اخللد 

لوقا  القدي�س  جمعية  رئي�س  جميعان  يعقوب  مروان  املتقاعد  الطبيب  اللواء  بوفاة  جميعان  اآل   •
للرعاية ال�صحية.

• ال�صيدة فيوليت غامن زبانة بوفاة �صقيقها املرحوم فكتور اأنطون غامن يف جفنا / رام الله.
• الزميلة ليليان الزبون من مدر�صة ال�صمي�صاين بوفاة والدها املرحوم اأتنا�س بيد جيف.

• ال�صيد منري زغلول بوفاة �صقيقته نهيل زغلول.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»امل�شيح افتدانا من لعنة النامو�س،  اإذ �شار لعنة لأجلنا،  لأنه 
مكتوب: ملعوٌن كلُّ من ُعلِّق على خ�شبة« )غال13:3(   تف�شريها

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

»æØdG êGôNE’G

الو�صايا  مئات  الأن  ممتنع  اأمر  هو  بالنامو�س  العمل 
م�صتوى  على  المنامو�س  وحفظ  المربكة  والتدقيقات 
»الأن  يجب  كما  تميمها  على  احد  يقوى  ال  الحرف 
من حفظ كل النامو�س وانما عثر في واحدة فقد �صار 
الكل« )يع10:2(،  »وملعون كل من ال  مجرمًا في 
النامو�س«  كتاب  من  مكتوب  هو  ما  جميع  في  يثبت 
)غال10:3( وكما هو مكتوب »انه لي�س باٌر،  لي�س وال 
واحد،  لي�س َمْن يفهم،  لي�س من يطلب الله،  الجميع 
لي�س  يعمل �صالحًا،   لي�س من  معًا،   وف�صدوا  زاغوا 

وال واحد« )رو12-10:3( .
الم�صيح  فدى  النامو�س  بها  حكم  التي  اللعنة  هذه  فمن 
�صعبه،  كونه �صار هو نف�صه لعنة اأو بمعنى اآخر احتمل 
هذه اللعنة من اأجلنا اأي �صاركنا في هذه اللعنة لما اأخذ 
خطايانا في ج�صده على الخ�صبة ومات تحت اللعنة فوفى 
خطيَّة،  يعرف  لم  الذي  جعل  »الأنه  بالج�صد  العقوبة 
خطيَّة الأجلنا،  لن�صير نحن بر الله فيه« )2كو21:5(.  
الم�صيح لم يخطئ قط وال وجد في فمه غ�س وبقي في 
عن  منـزهًا  النامو�س  تحت  االأر�س  على  حياته  مدة 
اليهود  النامو�س،  ولكن روؤ�صاء كهنة  التي في  اللعنة 

حكموا عليه كخاطئ ومخالف للنامو�س فاوقعوا الحكم 
عليه بالموت معلقًا على خ�صبة رمز اللعنة والعار وهو 
�صادر  الحكم  باعتبار  به  وارت�صى  الحكم  يناق�س  لم 
معتبرًا  القدو�س  ج�صده  في  يحملها  التي  الب�صرية  على 
خطية  ذبيحة  بخطاياها  الب�صرية  حمل  الذي  ج�صده 
المحرقة  يكون  ان  وارت�صى  العار  يحمل  ان  والتزم 
ليكفِّر عن خطايا الب�صرية واعتبر نف�صه اأمام الله ابيه انه 
اللعنة  الب�صرية في ج�صده وان  هو حامل خطية وعار 
التي حملها قبلها عن ا�صتحقاق اإذ اأخذ خطايانا في ج�صده 
على الخ�صبة من اأجل الب�صرية التي كانت ا�صتحقت هذا 
ج�صدنا  االَّ  ُت�صب  لم  الله  لعنة  تكون  وهكذا    . بالفعل 
الذي حمله ب�صرِّ الهوته الفائق الو�صف فلم تحرق منه 
اإالَّ خطايانا ولم ترفع عنه اإالَّ لعنتنا،  اأما هو فبقي كما 

هو القدو�س الطاهر الذي بال خطية .
خل�صنا الم�صيح الم�صلوب من اللعنة اإذ حقق في �صخ�صه 
كل متطلبات النامو�س بالكامل،  و�صنع كفاَّرة كاملة 
عن كل تعدياتنا �صد النامو�س،  وهكذا �صار النامو�س 
ين معه  ال يطالب الجن�س الب�صري ب�صيء ما داموا متحدِّ

)الم�صيح( بالمعمودية . 


