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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 (
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المجيء الثاني 
للمسيح

جاءنا الم�سيح في المرة الأولى طفاًل مولودًا من 
عذراء بنعمة الروح القد�س تحقيقًا لنبوؤات العهد 
القديم » ها العذراء تحبل وتلد ابنًا ويدعى ا�سمه 

عمانوئيل الذي تف�سيره الله معنا«
�سافيًا  وطبيبًا  ومر�سدًا  معلمًا  الم�سيح  جاءنا 
اأر�س  اأو  مال  بال  الفقر  حياة  عا�س  ومخل�سًا، 
والطالحين  ال�سالحين  بيوت  دخل  بيت،  اأو 
الأطفال  مع  وتعامل  والفقراء،  والأغنياء 
واأظهر  والوداعة،  التوا�سع  بروح  والكبار 

ال�سيد له المجد �سلطانه الإلهي في اأ�سد �ساعات  
�سعفه وهو معلق على ال�سليب حين غفر لل�س 
التائب الم�سلوب على يمينه حين قال له: الحق 
اأقول لك اإنك �ستكون اليوم معي في الفردو�س.

اأما في مجيئه الثاني ف�سياأتي بغتة » كما اأن البرق 
هكذا  المغارب  اإلى  ويظهر  الم�سارق  من  يخرج 
يكون اأي�سًا مجيء ابن الإن�سان« متى24. و�سياأتي 
الإن�سان في مجده  ابن  بمجد عظيم » ومتى جاء 
وجميع المالئكة معه، فحينئذ يجل�س على كر�سي 
مجده ويجتمع اأمامه جميع ال�سعوب فيميز بع�سهم 
من بع�س كما يميز الراعي الخراف من الجداء، 
ثم  ي�ساره  عن  والجداء  يمينه  عن  الخراف  فيقيم 
يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي اأبي 
ثم  العالم...   اإن�ساء  منذ  لكم  المعد  الملك  رثوا 

ي�ساره  عن  للذين  اأي�سًا  يقول 
اإلى  مالعين  يا  عني  اذهبوا 
لإبلي�س  المعّدة  الأبدية  النار 
الجداء(   ( فيم�سي  ومالئكته، 
والخراف  اأبدي  عذاب  �أ.د. يو�سف م�سناتاإلى 

الأبرار اإلى حياة اأبدية«. متى 25.
اإنكار  المجد  له  الم�سيح  عودة  موؤ�سرات  ومن 
الكثيرين لر�سالته وتعاليمه حيث ورد في ر�سالة 
بول�س الر�سول اإلى اأهل ت�سالونيكي » ل يخدعنكم 
اإن  ياأتي  ل  لأنه  الم�سيح  رجوع  جهة  من  اأحد 
اإلى  الموؤ�سرات  ومن  اأوًل«.  الرتداد  ياأت  لم 
ال�سيد لتالميذه » �سوف ت�سمعون  قاله  عودته ما 
اأمة  على  اأمة  تقوم  حروب،  واأخبار  بحروب 
واأوبئة  مجاعات  وتكون  مملكة  على  ومملكة 
وزلزل في اأماكن ثم ياأتي المنتهى« متى 24.

�سيعود الم�سيح على ال�سحاب بقوة ومجد عظيمين 
الإن�سان  ابن  تظهر عالمة  » حينئذ  المالئكة  مع 
الأر�س  قبائل  جميع  تنوح  وحينئذ  ال�سماء،  في 
ويب�سرون ابن الإن�سان اآتيًا على �سحاب ال�سماء 

بقوة ومجد كثير« متى 24.
الدينونة �ستكون لجميع الب�سر ولكل �سخ�س بذاته 
و�ستكون دينونة عادلة ودقيقة وكما يقول ال�سيد 
النا�س  بها  يتكلم  بّطالة  كلمة  كل  اإن   « المجد  له 
�سوف يعطون عنها ح�سابًا يوم الدين« متى12: 
36. فلنتوجه اإلى الم�سيح الدّيان العادل بالدعاء 
اأبتاه ال�سماوي م�سكنًا في ملكوتك  » اجعل لي يا 
لأتمتع بح�سورك البهي وبنعمك الخال�سية ملء 

الزمان«.
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روضة وهبة تماري :
جواهرنا النفيسة... و خالصة الزمان و المكان .

كلمة العددكلمة العدد

المعمورة حامال ر�سالة النتماء 
لالإن�سانية، مغلفة باأ�سمى معاني 
الرقي والوطنية. بين جدران 
العمالقة،  الموؤ�س�سة  هذه 
اأكاديميا واإداريا، يو�سع حجر 

وقد  وجودنا.  م�ستقبل  لحقا  عليه  لن�سيد  الأ�سا�س 
الثالث  الفوج  بتخرج  العام   هذا  احتفال  تزامن 
والأربعين من اأبنائنا واأحفادنا، مع احتفال الوطن 
الحبيب بعيد كرامتنا وعزتنا، عيد ا�ستقالل الأردن 
اأيار هذا العام  الغالي.في الخام�س والع�سرين من 
للوطن  هنيئا  جميعا.  لنا  فهنيئا  عيدين،  العيد  كان 
ولقائد الوطن وهنيئا لجمعيتنا الغّراء. هنيئا لأبنائنا 
اآخرا،  ولي�س  واأخيرا  الكرام،  واأهاليهم  الأعزاء 
تماري،  وهبة  رو�سة  واإداريات  لمعلمات  هنيئا 
فهم خال�سة  الفرق في كل يوم،  الذين ي�سنعون 

الزمان والمكان.

في كل عام، يلب�س اأيار ثوب الفرح وتتزين الدنيا 
اأوراقها غبار  الأ�سجار عن  تنف�س  باأجمل حليها. 
الأيام وتت�سابق اأغ�سانها فيما بينها لإبراز تنا�سقها.

على  تعزفها  جديدة  األحانا  تكتب  الدار  ع�سافير 
اأي�سا،  الحقل  وفرا�سات  اأجمل.  بغد  الأمل  اأوتار 
تنطلق باألوانها الزاهية فت�سفي على المكان روعة  
ل مثيل لها وتزيده �سكينة. تر�سل ال�سم�س خيوطها 
الذهبية فتحول الأفق اإلى جنة حقيقية.  النجوم ل 
ليل  الكون  ينير  اأن  اإل  ياأبى  القمر  تغيب، و�سوء 
اأبطالها  حكاية.  لنا  عام  كل  من  اأيار  في  نهار. 
م�سرح  اأحداثها على  يقدمون  و  التاريخ  ي�سنعون 
عام  كل  من  اأيار  في  الخيال.  تفوق  بحلة  الحياة 
تحتفل رو�سة وهبة تماري بتخرج كوكبة جديدة 
النفي�سة واأحجارنا الكريمة،  اأبنائها، جواهرنا  من 
المكان  هذا  في  تميزنا.  ودليل  الفارقة  عالمتنا 
تزهر البراعم، ليفوح عطرها الندي في كل اأرجاء 

د.ماهر زبانة
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تخريج الفوج الثالث واألربعين
تم تخريج الفوج الثالث والأربعين من اأطفال رو�سة 
على  طفاًل   )191( عددهـــــــم  والبالغ  تماري  وهبة 
-25 والجمعة  الخمي�س  يومي  مجموعات  �ست 

2017/5/26 ح�سب الترتيب التالي:
يوم الخمي�س 2017/5/25 

تخريج المجموعة الأولى ال�ساعة الحادية ع�سرة�سباحًا 
الهيئة  ع�سو  برعاية  طفاًل   )33( الخريجين  وعدد 
الإدارية ال�سيدة �سيتا غاوي و�سالة مباركة من قد�س 

الأب الك�سيو�س قاقي�س.
الظهر  بعد  الرابعة  ال�ساعة  الثانية  المجموعة  تخريج   
الهيئة  ع�سو  برعاية  طفاًل   )33( الخريجين  وعدد 
من  مباركة  و�سالة  زبانة  ماهر  الدكتور  الإدارية 

قد�س الأب �سالم مدانات.
تخريج المجموعة الثالثة ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء وعدد 
الإدارية  الهيئة  ع�سو  برعاية  طفاًل   )30( الخريجين 
قد�س  من  مباركة  و�سالة  الغوري  اإميل  المهند�س 

الأب رائد �سماوي. 
يوم الجمعة 2017/5/26 

ع�سرة  الحادية  ال�ساعة  الأولى  المجموعة  تخريج 

رئي�س  برعاية  طفاًل   )32( الخريجين  وعدد  �سباحًا 
الأرثوذك�سية  والتعليم  الثقافة  لجمعية  الإدارية  الهيئة 
قد�س  من  مباركة  و�سالة  حمارنة  اإح�سان  الدكتور 

الأب بطر�س جنحو.
الظهر  بعد  الرابعة  ال�ساعة  الثانية  المجموعة  تخريج 
اللجنة  مقرر  برعاية  طفاًل   )32( الخريجين  وعدد 
ال�سيدة نرمين �سنداحة و�سالة مباركة من  المدر�سية 

قد�س الأب الك�سيو�س قاقي�س.
وعدد  م�ساًء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  الثالثة  المجموعة  تخريج 
الخريجين )31( طفاًل برعاية نائب رئي�س الهيئة الإدارية 
لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية ال�سيدة نهى �سنوده 

و�سالة مباركة من قد�س الأب ق�سطنطين قرم�س.
بداأ الحتفال بكل حفل تخريج بال�سالم الملكي و�سالة 
من  كلمات  اإلقاء  تبعها  الأجالء  الآباء  من  مباركة 
اأبو  �سداد  زهية  ال�سيدة  الرو�سة  ومديرة  الرعاة  قبل 
خ�سر. تخلل الحفل مجموعة من الأغاني قدمها اأطفال 
الرو�سة. وفي نهاية الحفل تم توزيع ال�سهادات على 

الأطفال الخريجين.

�أخبار رو�ضة وهبة متاري�أخبار رو�ضة وهبة متاري
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�أخبار رو�ضة وهبة متاري�أخبار رو�ضة وهبة متاري
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�أخبار رو�ضة وهبة متاري�أخبار رو�ضة وهبة متاري

كلمة مديرة الروضة
الإدارية  الهيئة  واأع�ساء  رئي�س  وال�سادة  ال�سيدات 

الأفا�سل جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية،
قد�س الآباء الأجالء،

الأهل الأعزاء...
الح�سور الكرام...

اإذ تمر بنا ال�سنون �سريعة دون اأن نلحظ حتى طيفها، 
التي  الذكريات  من  بالعديد  يومياتنا  �سفحات  تمتلىء 

تدغدغ اأحا�سي�سنا في كل مرة تخطر لنا على بال.
نراهم اأمام اأعيننا اأطفال �سغارا ل يلبثون اأن ي�سبحوا 

كبارا عظماء بلمح الب�سر.
نفرح  ب�سغف،  نرقبهم  الأولى  حياتهم  لحظات  منذ 
الأولى  لالأحرف  نن�ست  الدنيا،  هذه  اإلى  لقدومهم 
التي يتفوهون بها، ونتابع  خطواتهم، ونجزع حين 
من  �سن  لهم  نما  كلما   بال�سعادة  ن�سعر  بها.  يتعثرون 
قامتهم  ازدادت  كلما  فخرا  فخرنا  ويزداد  اأ�سنانهم، 
انت�سابا، وعودهم قوة، ن�سل الليل بالنهار لرعايتهم، 

ننت�سي لفرحهم ونكتئب لحزنهم. 
لنمهد  الزمن  ن�سابق  يوم،  كل  �سم�س  اإ�سراقة  مع 
للعلي  ونت�سرع  اأف�سل،  م�ستقبل  نحو  الطريق  لهم 
القدير باأن يحفظهم من �سرور الأحداث و م�ساوئها. 
الم�ستقبل  مالمح  ير�سمون  واإنجازاتهم  بجهودهم 
وي�ضعون النقاط على اأحرف اأيامنا. يملأون اأرواحنا 
بالعزيمة  ويزودوننا  لهم،  ابت�سامة  كل  مع  بالأمل 
التفاوؤل  المزيد من  والقوة كي ن�ستمر في خطانا نحو 

بغد لهم اأجمل، وم�ستقبل اأكثر اإ�سراقًا.

اليوم  نحتفل  الكرام...  الح�سور  و�سادتي،  �سيداتي 
الحبيبة  رو�ستنا  من  اأكبادنا  فلذات  تخريج  بعيدين: 
وا�ستقالل وطننا الأردن الغالي. هما منا�سبتان عزيزتان 
الع�سري  الإن�سان  بناء  جوهرهما  جميعا.  قلوبنا  على 

الم�سلح بالعلم والخلق والنتماء ال�سادق للوطن.
الله علينا  باأطفالنا وهنيئا للوطن بهم، وليدم  لنا  فهنيئا 
مناحي  في  الرخاء  وليمنحنا  والأمان،  الأمن  نعمة 
الملك  الجاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  في  كافة  الحياة 
عبدالله الثاني ابن الح�سين المعظم، حفظه الله ورعاه.
كل  من  اأتقدم  اأن  لي  ا�سمحوا  الكرام...  الح�سور 
اأب واأم لأطفالنا بعظيم المتنان لثقتهم برو�ستنا عبر 
اأبنائنا،  ولأبنائهم،  ال�سحة  وافر  لهم  متمنية  ال�سنين 

دوام النجاح والتقدم.
ح�سب  الحق  اإعطاء  يجب  اآخرًا  ولي�س  واأخيرًا 
رو�سة  واإداريات  معلمات  لزميالتي  ال�ستحقاق 
باأروع  عملهن  اإنجاز  في  تفانيهن  على  تماري  وهبة 
مني  فلهن  والإخال�س،  التفاني  �سور  من  �سورة 

عظيم ال�سكر والعرفان.
مبروك لخريجينا، مبروك لنا جميعًا.
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تحت عنوان “لأنَّ  الحياَة لي هَي الَم�سيُح والَموَت 
ِرْبٌح” )فيلبي 21:1( 

للجنة  التابعة  الديني  التاأهيل  اأقامت لجنة خريجي   
عن  اأم�سية  الروحّية  وال�سبيبة  الأحد  مدار�س 
حزيران   3 الموافق  ال�سبت  يوم  ب  بالرَّ الراقدين 
الوطنية  /المدر�سة  يغنم  فوؤاد  م�سرح  2017 على 
الدائم  التوا�سل  ا على  الأرثوذك�سية  وذلك حر�سً
وا�ستمراًرا  الديني  التاأهيل  دورات  خريجي  مع 
لأبناء  والروحي  الكن�سي  التثقيف  في  لدورها 

الرعية الأرثوذك�سّية الموؤمنين. 
اثنا�سيو�س  الأر�سمندريت  قد�س  قدمَّ  الدعاء  بعد 
قاقي�س �سرًحا مف�ساًل عن كل ما يخت�س بالراقدين 
وما بعد الموت م�سددًا على اأهمية ال�سالة من اأجل 
الراقدين، تاله عر�س لفيلم ق�سير من اإعداد �سبيبة 
القدي�س بطر�س �سرحت من خالله الأخت الراهبة 

أمسية حول  » تفسير الخدم الخاّصة بالراقدين «

كاترينا كيفية تح�سير خبز التقدمة »القربانة«. 
اختتمت المحا�سرة ب�سالة التري�ساجيون »�سالة 
على  �سبقونا  الذين  الراقدين  اأرواح  عن  النياحة« 
رجاء القيامة. وفي نهاية الأم�سية تمَّ توزيع الكوليفا 

)القمح الم�سلوق( وخبز الرحمة على الح�سور.

�أخبار مد�ر�س �لأحد و�ل�ضبيبة �لروحية�أخبار مد�ر�س �لأحد و�ل�ضبيبة �لروحية

اأَحبَّ  »ما  �سعار  وتحت  القد�س  الروح  بنعمة 
اإلى  نف�سي  وتميُل  ت�ستاُق  ات  القوَّ ربَّ  يا  م�ساكنَك 
لطالب  العا�سر  العمل  مخيم  اأُقيم    » بِّ الرَّ دياِر 
ال�سيدة  ميالد  كني�سة  قاعة  في  التاج  جبل  مركز 
العذراء. ا�سترك في المخيم 23 طالبًا وطالبة من 

ال�سف الرابع -  الحادي ع�سر.
تمحورت اأهداف المخيم حول الموا�سيع التالية :

على  الطالب  يتدرب  باأن  المخيم  �سعار  تحقيق   •
)كني�ستهم(  الكني�سة  خالل  من  الله  من  التقّرب 

والعتناء بها لأنها بيتهم.
�سباحًا،  اليومّية  ال�سالة  على  الطلبة  تدريب   •

وقبل الطعام وبعده، و�سالة النوم ال�سغرى.
بين  والتعاون  والخدمة  المحبة  روح  تنمية   •

 مخيم العمل العاشر / مركز جبل التاج
 )قاعة كنيسة ميالد السيدة العذراء  2017/6/10-8(

الإخوة الطلبة. 
انتماء وولء الطلبة  لكني�ستهم وغيرتهم  تعزيز   •

عليها بطرق اإيجابية.
• توجيه الطلبة على وجوب طاعة معلميهم ومربيهم. 
ولتطبيق تلك الأهداف قام الطلبة بالأن�سطة التالية: 
• ال�سالة اليومية �سباحًا وقبل الطعام وبعده و�سالة 

النوم، والم�ساركة في القدا�س الإلهّي يوم الجمعة.
• تنظيف القاعة والكني�سة ح�سب برنامج تم اإعداده 

م�سبقًا. 
نريد«  ما  اإلى  �سنم�سي   « ن�سيد  على  التدرب   •

و�سيحات عديدة.
اليوم الأخير بمطعم  الغداء في  تناول طعام  تم   •

�سباغو مع توزيع هدايا لجميع الم�ساركين.
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الرحلة األولى للجمعية إلى رومانيا »حديقة والدة اإلله«

رومانيا الجميلة بطبيعتها وكنائسها وشعبها 
نّظمت الجمعية رحلة حج اإلى دولة رومانيا ال�سديقة 
فيها  �سارك  بين 6/21 -2017/7/1،  ما  الفترة  في 
�سادق،  قي�س  المطران  �سيادة  رافقهم  �سخ�سًا   18
الأنطاكي،  البطريركي  والم�ساعد  اأر�سروم  اأ�سقف 
ممّثل بطريركية اأنطاكّية و�سائر الم�سرق لدى الكني�سة 
الدرا�سات  مركز  ورئي�س  وموؤ�س�س  الرومانّية، 
من  الم�ساركون  كان  الأردن.  في  الم�سكونية 

الأردن، م�سر، لبنان وقبر�س. 
من  �سادق  قي�س  المطران  برفقة  الم�ساركون  توجه 
اأندراو�س،  القدي�س  مركز  اإلى  بوخار�ست  مطار 
التابع للبطريركية الرومانية في و�سط العا�سمة حيث 

كانت اإقامة الم�ساركين.
زيارة  الأّول  اليوم  �سمل 
لتاريخ  الوطني  المتحف 
على  يحتوي  الذي  رومانيا، 
اآثار الحقبات التاريخية، اإ�سافة 
اأمراء  ومجوهرات  كنوز  اإلى 

القدي�س  كني�سة  زيارة  ذلك  تال  رومانيا.  وملوك 
وكني�سة  اليمنى،  يده  على  تحتوي  التي  كبريانو�س 
ذخائره،  توجد  حيث  العجائبي  ا�سبيريذون  القدي�س 
الأنطاكي  البطريرك  ر�سمها  التي  العجائبية  واأيقونته 
البطاركة  مقر  الكني�سة  هذه  كانت  �سلف�سترو�س. 
الرعية  تقيم فيها  التي  الكني�سة  اليوم  الأنطاكيين وهي 
طبي  مركًز  ولديها  الأ�سبوعية،  �سلواتها  الأنطاكّية 
ي�سّم 18 عيادة طبية متخ�س�سة تقدم خدماتها المجانية 

للمر�سى.
في  الإله  والدة  ال�سيدة  دير  زيارة  الثاني  اليوم  �سمل 
�سناغوف، وهو مقام على جزيرة في منت�سف بحيرة 

بقلم ع�سو �لهيئة �لإد�رية 
جورج م�سحور
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اأول  طبع  حيث  العربية  المطبعة  فيه  كانت  والذي 
العام  في  واليونانية  العربية  باللغتين  ليتورجي  كتاب 
)المعروف  فالد  الأمير  قبر  الكني�سة  وت�سم   ،1701
بدراكول(. واأّما بحيرة �سناغوف فت�سم بدورها ق�سر 
�سيافة الرئي�س الروماني نيكولي ت�ساوت�س�سكو الذي 
ا�ستقبل فيه الملك الح�سين رحمه الله في العام 1975.

كانت المحطة الثانية دير ال�سيدة ينبوع الحياة ) غيغيو( 
الذي ي�سم 70 راهبة، وتحت�سن كني�سته اأيقونة �سيدة 
مطران  بحمدون  من  حملها  التي  العجائبّية  بحمدون 
حوران با�سيليو�س �سماحة في القرن الما�سي. للدير 
متحف ت�سم اأروقته الكتب والمخطوطات الليتورجية 
والأيقونات القديمة. وكانت المحطة الثالثة دير رفع 
في  الدير  يقبع  حيث  بو�ستين،  في  المكرم  ال�سليب 
قاع جبل كريمان اأحد اأعلى جبال �سل�سلة الكاربات�س، 

ويت�سع لـ 350 نزيال، وهنا اأقام الوفد ليلتين.
وفي اليوم الثالث زار الم�ساركون  ق�سر بيلي�س وهو 
ق�سر جميل تحيط به الغابات الجميلة. وفي نف�س اليوم 
قاموا بزيارة دير �سينايا للرهبان ) وال�سم ماأخوذ من 

دير �سيناء في م�سر(.
وفي اليوم الرابع قاموا بزيارة ق�سر الملك دراكيول 
) ق�سر بران( وموقعه جميل في و�سط الغابات واأنهوا 

المعماري  الطراز  ذات  برا�سوف  مدينة  في  يومهم 
برا�سوف  جبال  قمة  في  الع�ساء  وتناولوا  النم�ساوي 
وق�سوا  الثلج،  على  للتزلج  ال�سياحي  المنتجع  حيث 

الليلة في برا�سوف.
وفي اليوم الخام�س كانت رحلة جميلة بالبا�س �سعدوا  
المناظر  حيث  المرتفعة  الكاربات  جبال  اإلى  فيها 
الخاّلبة بالإ�سافة اإلى المرور بالبحيرة الحمراء حيث 
البحيرة  �سفاف  على  جميال  يومًا  الرومان  يق�سي 

حيث المطاعم والأ�سواق ال�سعبية.
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فاراتكو  لدير  زيارات  كانت  ال�ساد�س  اليوم  في 
وكلها  للرهبان  �ستريا  �سبها  ودير  للراهبات  واأغابيا 
ونذكر  بالترحاب،  قوبلوا  حيث  للغاية  جميلة  اأديرة 
كني�سة  على  يحتوي  الذي  �ستريا  �سبها  دير  جمال  هنا 
الدير،  مقبرة  في  كليوبا  القدي�س  رفات  وعلى  كبيرة 
وهو القدي�س النا�سك الذي عا�س في الجبال ابتعادًا عن 

ظلم ال�سلطات العثمانية وقام بعجائب كثيرة.
راأوا  ما  لأجمل  بزيارات  قاموا  ال�سابع  اليوم  في 
منطقة  في  العالم  في  نوعها  من  الفريدة  الأديرة  من 

من  فيها  الأيقونات  جمال  حيث  الرومانية  مولدوفا 
هكذا  ير  لم  من  اأن  الواقع  وفي  والخارج.  الداخل 
كنائ�س فاإنه خ�سر الكثير، وفي ذلك اليوم زاروا دير 

�سو�سيفيتا ومولدوفينا وهومور. 
وفي اليوم الثامن زاروا ثالثة اأديرة اأخرى فورونيت 
مدينة  في  المطاف  بهم  وانتهى  وبا�سكاني  وفالتي�سيني 
يوكوفينا.  مولدوفا  مقاطعة  عا�سمة  التاريخية  يا�سي 
وقابلوا  يا�س  مطرانية  بزيارة  قاموا  اليوم  نف�س  وفي 
بمنا�سبة  تذكارية  هدايا  له  وقدموا  تيوفان  المطران 
اأع�ساء  لكل  هدايا  بتقديم  بالتالي  هو  وقام  الزيارة، 
في  ترقد  التي  برا�سكيفا  القدي�سة  اأيقونة  مت�سمنة  الوفد 

كاتدرائية يا�سي منذ 350 عامًا.
القدا�س  باإقامة  قي�س  المطران  قام  التا�سع  اليوم  وفي 
يا�سي  مطران  عن  بالنيابة  الكاتدرائية  في  الإلهي 
الذي  وبول�س  بطر�س  القدي�سين  عيد  بمنا�سبة  وذلك 
�سادف في نف�س اليوم، وكان القدا�س الإلهي باللغتين 

قبل  من  الوفد  ا�ستقبال  تم  وقد  والعربية.  الرومانية 
تناول  وبعد  الترحاب.  من  بكثير  الروماني  ال�سعب 
اإلى  عائدين  بالطائرة  توجهوا  المطرانية  في  الغذاء 

بوخار�ست واإلى فندق القدي�س اأندريا.
الوفد   بها  قام  التي  بالزيارة  الرحلة  هذه  توجت  ولقد 
في  باإ�ستقبالهم  قام  حيث  بوخار�ست  في  للبطريركية 
للعالقات  ونائبه  دانيال  البطريرك  البطريركية  مقر 
الخارجية حيث دار حديث هام مع غبطته عن ال�سوؤون 
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الأرثوذك�سية في ال�سرق العربي والم�ساكل التي تعانيها 
اإلى الحاجة للتبادلت  بطريركيات الم�سرق بالإ�سافة 
الوعي  لزيادة  ورومانيا  الم�سرق  بين  ال�سبابية 
البطريرك  وعد  حيث  ال�سبيبات  بين  الأرثوذك�سي 
بالهتمام بالأمر. وفي نهاية الزيارة قدم ال�سيد جورج 
الجمعية  للجمعية درع  الإدارية  الهيئة  م�سحور ع�سو 
لمدر�سة  ال�سنوي  الكتاب  اإلى  بالإ�سافة  للبطريرك 

ال�سمي�ساني الذي نال اإعجاب غبطته. 
زاروا  بوخار�ست  في  لوجودهم  العا�سر  اليوم  وفي 
بحيرة بوخار�ست الجميلة ومتحف الحياة الفالحية في 

رومانيا وتناولوا الع�ساء في مطعم على جانب البحيرة 
حيث الرق�س ال�سعبي الروماني والغناء.

القدي�س  مقر  بزيارة  قاموا  ع�سر  الحادي  اليوم  وفي 
والذي  بوخار�ست  مدينة  في  ڤيانو  بروكو  ق�سطنطين 
الق�سطنطينية  في  وبناته  اأبنائه  وروؤو�س  راأ�سه  قطع 
الب�سفور،  في  جثامينهم  واألقيت  العثمانين  قبل  من 
ولقد اأعلنت قدا�سته لحقًا. وفي النهاية اأقام المطران 
قي�س قدا�س �سكر بمنا�سبة انتهاء رحلة الحج في كني�سة 
القدي�س  رفات  على  تحتوي  التي  الجديدة  جيورجي 

ق�سطنطين بروكوفيانو.
والتقدير  ال�سكر  الرحلة  نهاية  في  الم�ساركون  قدم 
ل�سيادة المطران قي�س �سادق على جهوده في اإنجاح 
هذه الرحلة،وعلى  اإتاحته الفر�سة لأع�ساء الجمعية 

للقيام بهذه الزيارة التاريخية.
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لالأمرا�س  بالأ�سعة  العالج   -9
والأورام.

10-الحالة النف�سية والع�سبية.
الكيماوية  المواد  ا�ستعمال   -11
ا�ستعمال  وكذلك  ال�سعر  لتلوين 

مكواة ال�سعر لتملي�س ال�سعر.
12- الإجهاد البدني والنف�سي كالمر�س ال�سديد والمعاناة 

من الظروف ال�سحية.
حرارة  من  الجوية  والظروف  التقلبات  عوامل   -13

وبرودة ورياح اأثناء تعر�س ال�سعر لها.
�لوقاية: تتم الوقاية من ت�ساقط ال�سعر بالعمل على تجنب 
والعمل  �سابقا  ذكرت  التي  والعوامل  الأ�سباب  وتفادي 
على التقليل من م�ساعفاتها وتاأثيرها على ال�سعر كالوقاية 
الكيماوية  المواد  ا�ستعمال  وتفادي  الطق�س  تقلبات  من 
وكذلك  للتملي�س،   ال�سعر  مكواة  ا�ستعمال  وعدم  لل�سعر 
اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الحمية الغير ال�سحية 
النف�سي  الإجهاد  الطبي والتخفيف من  الإ�سراف  وتحت 
ت�ساعد  التي  الريا�سة  ممار�سة  اإلى  بالإ�سافة  والبدني 
تدليك  عمل  وكذلك  الراأ�س،  فروة  تروية  زيادة  على 

لفروة الراأ�س بالزيوت الطبية وخا�سة زيت الزيتون.
�لت�سخي�ص : 1- معرفة ال�سيرة المر�سية لل�سخ�س الذي 

يعاني من ت�ساقط ال�سعر. 
2- عمل الفح�س ال�سريري.

من  وعينات   وفح�سها   ال�سعر  من  عينات  اأخذ   -3
الأن�سجة الم�سابة باأية اأمرا�س جلدية.

والهرمونات  للدم  المخبرية  الفحو�سات  عمل   -4
والفيتامينات والأمالح وعمل وظائف الغدد مثل الغدة 

الدرقية.
5- معرفة العالجات والأمرا�س التي يعاني منها الم�ساب.
�لعالج : تتم المعالجة بعد الت�سخي�س والذي يعتمد على 
حالة  لكل  المنا�سب  العالج  واإعطاء  المخبرية  النتائج 
ال�سعر  زراعة  بعملية  تتم  الأمر  لزم  واإذا  حده.  على 

وهي عملية ناجحة.

من الطبيعي اأن نرى بع�س ال�سعر المت�ساقط عند تم�سيط 
اأن  الطبيعي  من  اإْذ  يوميا،  الو�سادَة   على  اأو  ال�سعر 
يخ�سر الإن�سان من خم�سين اإلى مائة �سعرة يوميا وذلك 
ب�سبب انتهاء دورة حياة ال�سعرة. كما اأن ت�سعين بالمائة 
الالزمة  المدة  تتراوح  وقد  الوقت  ينمو كل  ال�سعر  من 
الع�سرة  �سنوات، واأن  اإلى �ست  �سنتين  ال�سعر من  لنمو 
بالمائة المتبقية من ال�سعر تخلد اإلى الراحة لفترة تمتد من 
تنمو  ال�سعرة  ت�سقط  وعندما  �سهور.  ثالثة  اإلى  �سهرين 
�سعرة جديدة لبدء دورة نمو جديدة لب�سيلة ال�سعرة من 
اإلى خم�سة  تنمو من ع�سرة  ال�سعرة  واأن  البداية. هذا، 
في  الإن�سان  تقدم  وكلما  �سهر،  كل  في  مليميترًا  ع�سر 

العمر يتباطئ نمو ال�سعر.
دورة  في  تغير  هو  ال�ضعر  �ضقوط  �ضبب  اإن  �لأ�سباب: 

حياة جذور ال�سعر وهناك العديد من الأ�سباب:
1- ت�ساقط ال�سعر الوراثي:  وينتج عن انعكا�س دورة حياة 
ال�سعرة مما يقل�س فترة النمو ويزيد من طول فترة الراحة 

حيث ينمو ال�سعر ب�سكل محدود اأو ل ينمو اإطالقا.
2- الأمرا�س الجلدية واأمرا�س فروة الراأ�س كال�سدفية 

والأكزيما والأمرا�س الفطرية والثعلبة وغيرها.
في  خلل  هناك  كان  اإذا  الهرمونية:  الأ�سباب   -3
الإ�ستروجين  مثل  الذكرية  اأو  الأنثوية  الهرمونات 

الأنثوي والديهيدروتي�ستيرون الذكوري.
4- اأمرا�س الغدة الدرقية.

من  العديد  في  نق�س  اإلى  يوؤدي  مما  التغذية  �سوء   -5
الفيتامينات والأمالح والمعادن ال�سرورية لنمو ال�سعر.

كالتغذية  الأ�سباب  من  لكثير  الحديد  عن�سر  نق�س   -6
من  المت�سا�س  �سوء  اأو  المزمن  الدموي  والنزيف 

الجهاز اله�سمي اأو الناتج عن طريق الحمية الغذائية.
7- ا�سطرابات الطعام وفقدان ال�سهية.

وخا�سة  العالجات  من  الكثير  وا�ستعمال  تناول   -8
والأورام  ال�سرطانية  لالأمرا�س  الكيماوي  العالج 
وتناول  التخثر  واأدوية  والحمل  المفا�سل  وعالجات 

المن�سطات لبناء الع�سالت وغيرها الكثير.

تساقط الشعر

د. عودة �ل�سلمان

�لز�وية �ل�ضحية�لز�وية �ل�ضحية
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تهنئة

طلبة من المدرسة الوطنية األرثوذكسية يحققون نتائج 
متميزة في بطولة شتوتغارت الدولية للسباحة

للزميلة عهود النمري من المدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / الأ�سرفية وزوجها الدكتور نبيل 
الأ�سرفية، من   / الأرثوذك�سية  الوطنية  المدر�سة  اأحد خريجي  ابنهما فريد،  بتخرج  النمري 
جائزة  على  وح�سوله  ممتاز  بتقدير  الأميركية    Harvard University هارفرد  جامعة 

الإنجاز الأكاديمي ودرع الكلية.
للمهند�س اإميل الغوري  ع�سو الهيئة الإدارية / اأمين ال�سر وزوجته الدكتورة لينا جزراوي 
  / الأميركية  الجامعة  من   Landscape Architect ب�سهادة  فرح  ابنتهم  بتخرج  الغوري 

. AUB بيروت

ببطولة  الأرثوذك�سية  الوطنية  المدر�سة  من  فانو�س،  و�سيف  فانو�س  زيد  فانو�س،  ندين  من  كل  �سارك 
�ستوتغارت الدولية الإثنين والأربعين لل�سباحة والتي اأقيمت في الفترة بين 24-25 حزيران 2017 في 
ايرلندا،  بريطانيا،  فنلندا،  رو�سيا،  هي  دولة   14 من  �سباحة  نادي   52 بم�ساركة  األمانيا   - �ستوتغارت 

م�سر، هولندا، الأردن، اإيران، اوكرانيا، �سوي�سرا، كازاخ�ستان، تايالند، ت�سيكيا واألمانيا.
واأحرز ال�سباح �سيف فانو�س ذهبية 50م حرة وف�سية 50م فرا�سة وف�سية 200م حرة وبرونزية 100م 

حرة وبرونزية 50م ظهر وبرونزية مجموع �سباحة 50م منوع.
وح�سل كل من ندين وزيد على المركز الرابع والخام�س في مجموع �سباحاتهم.



14

(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùŸG …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

من العقيدة األرثوذكسية
ما هي طريقة �لحبل بالرب ي�سوع �لم�سيح ؟

الرب ي�سوع الم�سيح هو ال�سخ�س الوحيد الذي ُحبل به 
من والدته مريم العذراء ومن الروح القد�س، )مت 
1: 23( »ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا، َوَيْدُعوَن ا�ْسَمُه 
دعاها  ما  وهذا  َمَعَنا.«  َاللُه  َتْف�ِسيُرُه:  ِذي  اَلّ اُنوِئيَل  ِعَمّ
كونها  بذلك  المالك  ب�سرها  عندما  ال�ستغراب  الى 
لال�ستغراب  ال�سيخ  �سمعان  ما دعا  اأي�سا  عذراء وهذا 
قبل  من  الحادثة  هذه  مثل  حدث  واأن  ي�سبق  لم  كونه 
يرى  ل  باأن  الله  وعده  ولذلك  الع�سور.  مّر  وعلى 
اإل بعد ان يرى بعينيه المولود من العذراء،  الموت 
تطلق  »الآن  قال:  ذراعيه  بين  حمله  عندما  ولذلك 
عبدك يا �سيد ح�سب قولك ب�سالم لأن عيني قد اأب�سرتا 

خال�سك« )لو 2 : 29،30(.
القد�س  ..الروح   « باأن  اأجابها  المالك  اأن  ونالحظ 
و�ُس  ا اْلُقُدّ يحل عليك وقوة العلي تظللِك .  َفِلذِلَك اأَْي�سً
بهذه   .)35 )لوقا1:  اللِه.«  اْبَن  ُيْدَعى  ِمْنِك  اْلَمْوُلوُد 
وطّهرتها  القد�س  الروح  نعمة  عليها  حّلت  الكلمات 
من نتائج الخطيئة الَجّدية )اآدم وحواء( - قبل نزول 
ورثت  كونها  اأح�سائها-،  اإلى  الم�سيح  ي�سوع  الرب 

نتائجها من والديها كباقي الب�سر.
ما هي طريقة �لحبل بمريم �لعذر�ء ؟

)يواكيم  والديها  من  العذراء  بمريم  ُحِبل   •
اأَمَره  يواكيم  اإلى  المالك  ظهر  وحنة(،عندما 
ابنتهما  وينجبا  يجتمعا  كي  امراأته  اإلى  بالعودة 
من  بها  ُحِبل  قد  فاإنه  وبالتالي  مريم(،  )العذراء 
وحنة(  )يواكيم  لأبويها  الج�سدي  التالقي  خالل 
تماما كباقي الب�سر حيـث اأنجبا رغم تقدمهما بالعمر 

بّرًا  مملوءين  كونهما  الرب  من  خا�سة  بنعمة 
وقدا�سة.

• وهذه الطريقة في الحمل ل تقلل من �ساأن العذراء 
ول تدن�سها فهي م�سهود لها بحياة الطهارة والقدا�سة 

منذ نعومة اأظفارها.
دن�سة  لي�ست  الزوجية  العالقة  اأن  نعرف  اأن  لبد   •
 )28 )تكوين1:  الله  و�سعه  مقد�س  �سّر  هي  واإنما 
»اأَْثِمُروا واأكثروا  َلُهْم:  َوَقاَل  اللُه  »َوَباَرَكُهُم 

َواْمالأُوا الأَْر�َس،...«
نتائج  اأنه ُحبل بها بدون م�سيئة رُجل لم ترث  فلو   •
الخطيئة الجّدية ،ولأ�سبحت طريقة الحبل بها ت�سبه 
طريقة الحبل بالم�سيح! ولأ�سبحت دون حاجة اإلى 

مخّل�س. اإل اأننا نعرف اأنها قالت: 
     »وتبتهج روحي بالله مخّل�سي«    )لوقا 1: 47(

�يقونة يو�كيم وحنه
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رئي�ص و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية جلمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية وجميع �أع�سائها �لعاملني 
و�ملوؤ�زرين و�أجهزتها �لرتبوية و�لإد�رية ي�ساركون �أ�سحاب �لعز�ء حزنهم وي�ساألون �لله �أن 

مينحهم �ل�سرب،و�إلى جنات �خللد 
• الزميل ميالد اليا�س من مدر�سة ال�سمي�ساين بوفاة والده املرحوم اليا�س عو�س جري�س اليا�س.

• اآل خياط واآل ال�ضوارب بوفاة املرحومة �ضمية خياط اأرملة املرحوم �ضمري ال�ضوارب ووالدة خريجي املدر�ضة  
زيد وهاين .

لهم �لرحمة جميعًا .... �لرب �أعطى و�لرب �أخذ فليكن ��سم �لرب مباركًا.

يتقدم رئي�ص و�أع�ساء �لهيئة �لإد�رية لجمعية �لثقافة و�لتعليم �لأرثوذك�سية بالتهنئة و�لتبريك لكل من:-
�لدكتور هاني �للد�وي وزوجته �ل�سيدة مارلين �للد�وي بمنا�سبة �إكليل نجلهم طارق على �لآن�سة رول 

�ل�سايغ  بتاريخ 2017/6/25 
�لأ�ستاذ عطا�لله �لم�سري وزوجته �ل�سيد جانيت وكيله �لم�سري بمنا�سبة �إكليل �بنتهم هال على �ل�سيد 

فريد غازي م�سرب�ص بتاريخ 2017/7/1
�ل�سيد نبيل قبطي وزوجته �ل�سيدة نهاد مطر قبطي بمنا�سبة �إكليل نجلهم جورج على �لآن�سة ر�سا 

يزبك بتاريخ 2017/7/8
�ل�سيد قي�سر خوري وزوجته �ل�سيدة �سعاد خوري بمنا�سبة �إكليل نجلهم  و�سام على �لآن�سة �سهير 

جون حلته بتاريخ 2017/7/9.
�لأ�ستاذ �لدكتور  يو�سف م�سنات وزوجته �ل�سيدة  جوليت تادر�ص م�سنات بمنا�سبة خطوبة �بنتهم 

مي�ص على �ل�سيد مرو�ن عوي�ص بتاريخ 2017/7/13
�لدكتور عودة �ل�سلمان وزوجته �ل�سيدة لمي�ص �لهل�سه �ل�سلمان بمنا�سبة �إكليل نجلهم �لمهند�ص ر�مز 

على �لدكتورة جو�ن �لمخامرة بتاريخ 2017/7/14
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من أقوال السيد المسيح له المجد
�ختارها : �ليا�ص �سفيق نينـو

» مهما �ساألتم با�سمي فذلك �أفعله ليتمجد �لآب بالبن« ) يوحنا14: 13(
تف�سريها

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467
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 قال الرب هذه الآية تعزية لتالميذه عندما عرفوا 
اأنه �سيتركهم، فامتالأوا حزنًا و�سعروا اأنهم كقطيع 
لهم  اأكد  لهذا  ي�سندهم،  من  لهم  ولي�س  راع،  بال 
بل  �سعف،  في  يتركهم  لن  اأنه  المجد  له  ال�سيد 
ومعجزات،  عظيمة  اأعمال  لممار�سة  قوة  يهبهم 
ما  لأن  منها،  واأعظم  هو  يعمله  ما  فيمار�سون 
واأعطاهم  مجده.  ولح�ساب  با�سمه  اإنما  يفعلونه 
�سلطانًا اأن ي�سنعوا با�سمه ما كان هو نف�سه ي�سنعه 
على الأر�س من معجزات واإقامة موتى » لأنكم 
)يو15: 5(،  �سيئًا«  تفعلوا  اأن  تقدرون  بدوني ل 
ل  وبدونه  بالهوته،  معهم  باق  اأنه  لهم  موؤكدًا 
يقدرون على عمل اأي �سيء، » اأ�ستطيع كل �سيء 

في الم�سيح الذي يقويني« )فيلبي 4: 13(.
 – با�سمه  الآب  من  نطلب  اأي  �ساألتم«  مهما   «
اإرادته  مع  وتتفق  الرب  تمجد  باأ�سياء   – ي�سوع 

التي هي جوهر ال�سالة با�سم ابنه لتكون �سلواتنا 
لم�ستحقيها،  النعمة  وتعطي  لديه  مقبولة  وطلباتنا 
الآب  من  بالبن  للم�ستحقين  تمنح  ال�سالحات  كل 
في الروح وهي نعمة واحدة لأن طبيعة الألوهية 
القد�س  والروح  والبن  الآب  جوهر  في  واحدة 
لدخولنا  والطريق  الباب  هو  البن  يكون  وبهذا 
اإلى الله الآب » لي�س اأحد ياأتي اإلى الآب اإلَّ بي« 

)يوحنا 14:6(.


