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�شـدر الـعــدد فـي اآب 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

»ليس هو إله أموات بل 
إله أحياء ألن الجميع 

عنده أحياء« )لو38:20(
تف�سيرها

�شيء  كل  حولنا،  نراه  رهيب  حدث  الموت 
اأقـــربــا�ؤنا،   الحّية،  المخلوقات  كل  يموت، 
اأ�شدقا�ؤنا،  ينق�ض على الأغنياء �الفقراء، على 
الأطفال �الم�شنين، على الرجال �الن�شاء، �في 
�شاعة �مكان �كيفية غير معر�فة،  فقد يفاجئنا 
خالل النوم،  العمل،  ال�شفر،  الحرب، ال�شلم 
اأ�  المر�ض  الغرق،  الحريق،  الجوع،  ب�شبب 
اأنه  يعرف  منا  �احد  كل  الأ�شباب.  من  غيرها 
يعرف.   اأحد  ل  �كيف؟   متى  �لكن  �شيموت 
د الوقت، ل يح�شب  لأن الموت ل ُيميِّز �ل ُيحدِّ
اإلى  ينظر  �ل  الإن�شان  عا�شها  التي  ال�شنوات 
ال�شيخوخة �ل يراأف بال�شباب. �كلنا معر�شون 
للموت �الف�شاد، �لي�ض هناك من هو قادر على 
تلطيف الجو الذي يتغير فجاأة عند اأختطاف اأحد 
لم  الذي  لله  �شكرًا  لكن  اأ�شدقائنا،  اأ�  اأحبائنا 
يتركنا في ظالم الموت �الرعب بمجيء الم�شيح 
�الآلم  العذاب  عالم  عالمنا،  اإلى  المخل�ض 
�بقيامة  الموت  على  بالغلبة  نا  ب�شرَّ اإذ  �الموت 
بقيامته  الموت«  الأموات  �اأعطانا د�اء »عدم 
من بين الأموات فاأ�شبحنا ننظر اإلى الموت كعملية 
»الحقَّ  الحياة  اإلى  الموت  من  بالم�شيح  عبور 
�يوؤمن  كالمي  ي�شمع  من  اإن  لكم  اأقول  الحقَّ 
بالذي اأر�شلني فله حياة اأبدية« )يو24:5(.  فلذلك 

الم�شيحية  في  الموت  اأ�شبح 
ُي�شّمى )رقادا( �المدافن ُت�شّمى 

)مراقد( �لي�شت قبورا .
اأعظم المواهب التي يمكن  اإن 
يقول  كما  الإن�شان  يمتلكها  اأن 
»ذكر  هي  القدي�شون  اآبا�ؤنا 

 اختارها : 
اليا�س �سفيق نينـو

الموت« اليومي »من يقتني ذكر الموت ل يمكن 
الإن�شان  يقود  هذا  لأن  بعد«،   فيما  يخطئ  اأن 
�العتراف  بال�شالة  النف�ض  �تهيئة  لال�شتعداد 
�كاأنه  يوم  كل  يحيا  �اأن  المقد�شة  �المنا�لة 
الموت  فاجاأنا  اإذا  حتى  حياته،  في  الأخير 
اإلى  الدخول  خالل  من  للقائه  م�شتعدين  �جدنا 
الكني�شة المنت�شرة بالم�شيح ي�شوع »اأنا هو القيامة 
�الحيوة،  من اآمن بي �لو مات ف�شيحيا،  �كل 
الأبد«  اإلى  يموت  فلن  بي  �اآمن  حًيا  كان  من 
)يو25:11،  26(،  »اأنا اإله ابراهيم �اإله ا�شحق 
�اإله يعقوب .  لي�ض الله اإله اأموات بل اإله اأحياء« 

)مت32:22( . 
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الخّريجون .........طموحات وآمال، فخر واعتزاز
كلمة العددكلمة العدد

الواعد،  الم�شتقبل  نحو  م�شيرتهم 
�الّثقة  النافع  بالعلم  ت�شّلحوا  فقد 
جّو  في  الخًيرة  �بالثقافة  بالنف�ض 
مفعم بالمحبة �العطاء �الّتحفيز. 
ذكرى كّل طالب �طالبة محفورة 
في  �شارك  من  كّل  اأذهان  في 

م�شيرة العلم �العطاء. �شوف تبقون اأحّبتنا ذكرى جميلة 
في قلوب �عقول من �اكبكم المرحلة المدر�شية. نحن 

نحّبكم �ندعو لكم بد�ام الّتقدم �الّنجاح �الّتفوق.
الّتعليمية  لكوادرنا  �الّتقدير  �الحترام  اّل�شكر  كّل 
الم�شتمر  �عطائهم  الخًيرة  جهودهم  على  �الإدارّية 
�حملهم الّر�شالة النبيلة باإخال�ض �تفان، كّل منكم ترك 

ب�شمة جميلة في م�شيرة الّنجاح �بناء جيل الم�شتقبل. 
�ثقوا  الذين  الأمور  لأ�لياء  مو�شول  �ال�ّشكر 
بمدار�شنا، �اأ�دعوا فلذات اأكبادهم اأطفاًل �شغارًا في 
�شباًبا  الأمانة  �يت�شلمون  قلوبنا  على  الغالية  ر��شتنا 

��شبايا ليكملوا الم�شوار في درا�شتهم الجامعّية.
اللجنة  �اأع�شاء  الإدارية  الهيئة  �اأع�شاء  رئي�ض  با�شم 
بموا�شلة  �نعدكم  تخرجكم  لكم  اأبارك  المدر�شّية 
هذه  خدمة  في  الأ�ائل  الّر�اد  بداأها  التي  الم�شيرة 
الجمعية، �التي بداأت م�شيرتها الرائدة منذ �شتين عاًما.

�كّل عام ��طننا �جمعيتنا باألف األف خير

يقف الخّريجون على من�شة الّتخريج �قلوبهم مالأى 
بم�شاعر يمتزج فيها الحنين اإلى الما�شي بال�ّشوق اإلى 
الحياة  درب  على  النطالق  يبداأ  هنا  فمن  الم�شتقبل. 

نحو  الم�شتقبل الأف�شل.
في هذا اليوم يختلط فرح الّتخرج مع األم الفراق، يمّر 
الوقت �شريًعا حاماًل معه ذكريات جميلة �شتبقى عالقة 
ب�شدق  الخّريجون  هوؤلء  ي�شتح�شرها  الأذهان،  في 
تعّلموا  جميلة  �شنوات  بها  اأم�شوا  لمدر�شة  ��فاء 
�شتبقى  �شداقات  �كّونوا  �بكوا،  �شحكوا  �لعبوا، 

�فية، �ذكريات جميلة �شتبقى خالدة.
من  �الأربعين  ال�شاد�ض  الفوج  خّريجو  انطلق  قد  ها 
�الثامن  ال�ّشمي�شاني  الأرثوذك�شية/  الوطنية  المدر�شة 
ليوا�شلوا  الأ�شرفية  في  التواأم  مدر�شتنا  من  ع�شر 
الفوج  اأطفال  �ان�شم  الجامعّية،  للّدرا�شة  م�شيرتهم 
الثالث �الأربعين من ر��شتنا/ ر��شة �هبة تماري 

اإلى المدر�شة الأّم في ال�ّشمي�شاني.
كّلنا فخر �اعتزاز بطلبتنا الأحباء الذين تعبوا �جّد�ا 
�ثابر�ا ليحّققوا نجاحات اأكاديمية، � تفّوقوا في عدة 
مو�شيقّية،  علمية،  اأدبّية،  فنّية،  ريا�شّية،  مجالت 

�تطوعية. 
الأرثوذك�شية  الوطنية  المدار�ض  لأّن  بالمتنان  ن�شعر 
لمتابعة  �جه  اأف�شل  على  الطلبة  باإعداد  �شاهمت 

بقلم : نرمني مي�سيل �سنداحة
مقرر اللجنة املدر�سّية
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األمير عمر الفيصل يرعى حفل تخريج الفوج 46 من 
طلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية / الشميساني

الطباع  توفيق  عالية  الأميرة  �شمو  عن  مند�بًا 
 20 الخمي�ض  الفي�شل  عمر  الأمير  �شمو  رعى 
الإدارية  الهيئة  �اأع�شاء  رئي�ض  بح�شور  تموز 
ال�شاد�ض �الأربعين من طلبة  الفوج  حفل تخريج 

المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية / ال�شمي�شاني.
في كلمته اأ�شاد  الأب ق�شطنطين قرم�ض بال�شيدة مي 
�التي  الأ�ل  الفوج     / المدر�شة  ق�شو�ض خريجة 
عملت فيها �شنوات عـديـدة حتى اأ�شبـحـت الـيـوم 
الحبيب،  بلدنا  في  العريقة  الموؤ�ش�شة  لهذه  مديرة 
لخدمة  بالإنجازات  حافلة  حياة  للخريجين  �تمنى 

الأردن الغالي.
الإدارية  الهيئة  رئي�ض  ا�شتعر�ض  له  كلمة  �في 
الدكتور  الأرثوذك�شية  �التعليم  الثقافة  لجمعية 
المدر�شة  التي حققتها  الإنجازات  اإح�شان حمارنة 
على مدى عقود منذ تاأ�شي�شها م�شيًدا بد�ر الهيئتين 
الطلبة  مواهب  �شقل  في  �الإدارية  التدري�شية 

�تو�شيع مداركهم المعرفية.
ال�شيدة  المدر�شة  مديرة  اأ�شادت  كلمتها  �في 
�التعليم  التربية  �زارة  بد�ر  ق�شو�ض  مي 
�التعليم  الثقافة  �جمعية  الخا�ض  التعليم  �مديرية 
المدر�شة  بدعم  المدر�شية  �لجنتها  الأرثوذك�شية 
�تعزيز م�شيرتها، �اأعربت عن فخرها ��شعادتها 
بالإنجازات التي حققتها المدر�شة من نتائج متميزة 

على م�شتوى الأردن �العالم.
العربية  باللغات  األقوها  �التي  كلماتهم  �في 
بالد�ر  الخريجون   اأ�شاد  �الفرن�شية  �الإنجليزية 
�معلموها  المدر�شة  اإدارة  بذلته   الذي  الكبير 
��شقل  �الثقافية  العلمية  ب�شويتهم  الرتقاء  في 

مهاراتهم.
اأغان �اأنا�شيد �فيلم  �في نهاية الحفل الذي تخلله 
للخريجين  ال�شهادات  �شموه  �شلم  الخريجين  عن 

�الجوائز  للمتفوقين منهم.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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كلمة مديرة المدرسة
�شاحب ال�شمو الملكي الأمير عمر الفي�شل حفظه الله
عالية  الأميرة  الملكّي  ال�ّشمو  �شاحبة  مند�ب 

الّطباع حفظها اللُه �رعاها،
الجزيل  قرم�ض  ق�شطنطين  الأيكونومو�ض  قد�َض 

الحترام،،
لجمعيِة  الإدارية  الهيئة  �اأع�شاء  رئي�ِض  �شعادَة 

الثقافِة �الّتعليِم الأرثوذك�شّية الأكارم ،
زمالئي الإدارييَن �المعّلمين ،،

ال�ّشادُة اأ�لياُء الأموِر المحترمون ،،
اأحبائي �اأبنائي الخريجيَن،

ال�ّشموِّ  ل�شاحبِة  �العرفاِن  بال�ّشكِر  اأتقّدُم  بدايًة 
ت�شّرفنا  �التي   ، الّطباع  عالية  الأميرة  الملكّي 
برعايِة حفِل تخّرِج طلبتنا على مدى اأعواٍم عّدة، 
الفي�شل  عمر  الأمير  �ُشموَّ  انتدَبْت  العام  �هذا 
مما   ، لمدر�شِتنا  �تقديٍر  �شرٍف  ��شاُم  .فهذا 
ي�شعُرنا بالمكانِة الرفيعِة  التي تحظى بها مدر�شُتنا 

في قلِب �شمّوها ��شموِّ الأمير عمر الفي�شل .
الح�شوُر الكرام ،،

 م�شاعُر من الحبِّ �الحنيِن تجتاُح كياني حيُث 
هذا  من  تخّرجي  يوِم  اإلى  الذاكرُة  بي  تعوُد 
من  اأكوَن  باأْن  ت�شّرْفُت  فقد  العريق،  رِح  ال�شّ
�شمن الفوِج الأ�ل ، حيث كانِت الأرثوذك�شيُة 
في ذلك الوقِت اأ�َل مدر�شٍة مختلطٍة في الأردّن، 
�قد بداأْت باإ�شغال مبنى م�شتاأجر �تو�شعت حتى 
علمًيا  ��شرًحا  رائدة  مدر�شة  الآن  اأ�شبحت 

ثابت البنيان .
  تحر�ض جمعيَة الثقافة �الَتعليم الأرثوذك�شية كلَّ 

اأجِل تطويِر  با�شتمرار من  العمِل  الحر�ِض على 
المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية، �الرتقاِء باأداِء 
حتى  لطالِبها  الأكاديميِّ  �بالم�شتوى  معلميها، 
تواكَب  �كي   ، دائًما  هي  كما  الّطليعِة  في  تبقى 
الّثقافية  الّتعليمية،   ، الّتربوية  المعاييِر   اأعلى 

حية . �ال�شّ
الح�شوُر الكرام ،

كلُّنا فخٌر �اعتزاٌز بكوِن مدر�شِتنا من المدار�ِض 
كجائزة  العلمّيِة  الم�شابقاِت  تنظيِم  في  الرائدِة 
من  �العديد  العلمّي،  لالإبداِع  فراج  فوؤاد 
فيها  ت�شارُك  �التي  �الأدبّية  الّثقافيِة  الم�شابقاِت 
الكثير من المدار�ِض مثل م�شابقة مي�شيل �شنداحة 
في   الم�شاركِة  اإلى  اإ�شافة   ، الأدبّي  لالإبداِع 
الم�شابقاِت العالمية مثل الإنتل، الم�شابقات الفنّية 

�الريا�شية.
كما تبذُل المدر�شُة ق�شارى جهِدها في الّتح�شيِر  
نظام  في  الدبلوما  برنامج   لتطبيِق  �ال�شتعداِد 
مطلع  به  العمُل  �شيبداأُ  �الذي  الد�لية  البكالوريا 
عدٍد  اإ�شراُك  تمَّ  حيث   ،  2018 الدرا�شّي  العام 
تدريبّيٍة  د�راٍت  في  �اإداريينا  معلمينا  من  كبيٍر 
الإلمام  اأجِل  من  �هادفٍة  جادٍة  عمٍل  ��ر�شاِت 

بجميِع متطلباِت  هذا البرنامج .

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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  قلوُبنا يملوؤُها الفرُح �الفخُر لح�شوِل 16 ) �شتة 
في   درا�شّيٍة  منٍح  على  طالِبنا  من  طالًبا  ع�شر( 
عدٍد من جامعاِت هنغاريا  في تخ�ش�شاٍت عّدٍة 
بنجاح.  �اجتيازه  القبول  لمتحاِن  تقّدِمهم  بعد 
�هنا نتقّدُم بال�ّشكِر �التقدير للدكتور ماهر زبانه 
لطالِبنا  �الم�شاعدة  العوِن  تقديِم  في  جهده  على 
في هذا المجال �لل�شفارة الهنغارية ممثلة ب�شفيرها 

�ملحقها الثقافي.
الأرثوذك�شية  الوطنية  المدر�شة  �ح�شلت  كما 
من  ال�شحية  للمدار�ض  الوطني  العتماد  على 
الف�شي ��شنتقدم قريًبا  البر�نزي �ثم  الم�شتوى 

للح�شول على الم�شتوى الذهبي اإن �شاء الله.
 اأبنائي الخريجين ،،

الإعداَد  اإعداَدكم،  اأح�شنْت  الأرثوذك�شيُة  الوطنيُة   
الذي يوؤهُلكم للدخوِل اإلى معترِك الحياِة  باإرادٍة 

بالّتعا�ِن مع  �عزيمٍة �هّمٍة عالية، �كاَن ذلك 
تاِبعوا   ... �شالحين  مواطنين  فكونوا  ذ�يكم. 
 ..... بالعلم  ت�شّلُحوا   ... �الجتهاد  الِجدَّ 
انبذ�ا الّتطرَف �العنف ... حاِرُبوا العن�شريَة، 
محوَر  الأردنَّ  �طَنكم  �اجعلوا   �الإرهاب، 
نبرا�شا  الأرثوذك�شيِة  قيُم  �لتكْن   .... عمِلكم 
يحفظ  اأن  الله  داعين  حياتكم  در�َب  ي�شيُء 
�طننا الغالي الأردن تحت ظل ح�شرة �شاحب 
الجاللة الملك عبدالله الثاني ابن الح�شين المعظم 

حفظه الله �رعاه �اأدامه ذخًرا لنا جميًعا..
الأهُل الكرام ،،

اأبناِئكم  الذين هم اأحبُّ الخلِق   هنيئا  لكم تخّرَج 
�يجعَلها   ، خطاهم  ي�شّدَد  اأن  اللَه  داعين  اإليكم، 

محفوفًة بالّنجاح �الّتميز .
زرعُتم فح�شدتم ثماَر جهوِدكم �نعم ما ح�شدتم. 
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لقاء العدد لرسالة المحبة مع خريج المدرسة الوطنية األرثوذكسية / 

الشميساني لعام 1991

 المهندس ليث عقل بلتاجي.
عبر  لقاء  اإجراء  تم  م�شبق  ترتيب  على  بناء 
مدينة  في  المقيم  بلتاجي  ليث  م.  مع  ال�شكايب 
تورنتو / كندا  ظهر يوم ال�شبت 5 اآب بح�شور 
اأ.د. يو�شف م�شنات نائب مقرر اللجنة  كل من 
العامة  العالقات  مدير  هنديله  �عطاالله  الثقافية 
م�شوؤ�ل  بطار�شه  هادي  �الأ�شتاذ  الجمعية،   /
 / الأرثوذك�شية  الوطنية  المدر�شة  في  التقنيات 

ال�شمي�شاني. 
ق�شم   - الأردنية  الجامعة  خريجي  اأحد  هو  ليث 
الهند�شة ال�شناعية عام 1995 . حدثنا المهند�ض 
في  اأثناء درا�شته  اللقاء عن ذكرياته  ليث خالل 

المدر�شة الوطنية الأرثوذك�شية فقال:
ت�شودها  اأ�شرية  اأجواء  المدر�شة  لنا  �فرت  لقد 
في  �زرعت  �المودة  �المحبة  التاآخي  ر�ح 
نفو�شنا ر�ح المحبة �العطاء �م�شاركة الآخرين 
مختلطة  كمدر�شة  �هياأتنا  ظر�فهم،  جميع  في 
لمدر�شة الحياة بعد التخرج. تعلمنا في المدر�شة 
�م�شاعدة  العطاء  �متعة  الخيرة  المبادرات 
�الجتهاد  �الجد  الدرا�شة  ��شغف  الآخرين 
لك�شب المعرفة �عمقت فينا ثقافة التعامل الإيجابي 
مع الآخر. هذه الر�ح �الثقافة التي ز�دتنا بها 
المدر�شة هياأتنا بعد التخرج من الجامعة لخو�ض 
متفائلة  بر�ح  التحديات  �مجابهة  الحياة  غمار 
�اإيجابية مكنتنا من اإنجازات �نجاحات متعددة.

عملت  الأردنية  الجامعة  من  التخرج  بعد 
في  هولندية  �شركة  مع  عامًا  ع�شر  اأربعة  لمدة 
�المطارات  الطيران  بخدمات  تعنى  اأم�شتردام 
الراحة  متطلبات  من  الم�شافر  يحتاجه  ما  �كل 
اأ�شواق  �الأمان.�تدرجت في العمل من مدير 
ال�شرق الأ��شط اإلى مدير اإقليمي. كما عملت في 

مجال ال�شت�شارات مع عدة �شركات.
�حول مو�شوع تبنيه لإحدى طالبات المدر�شة 
تكفل  حيث  الأ�شرفية   / الأرثوذك�شية  الوطنية 
الرابع  ال�شف  من  الدرا�شية   ر�شومها  بتغطية 
حيث  الثانوية  درا�شتها  نهاية  �حتى  الأ�شا�شي 
القادم  الدرا�شي  العام  التخرج  على  تو�شك 

2018/2017 �بتفوق فقال:
تعلمناها  التي  �العطاء  المحبة  ثقافة  منطلق  من 
الأرثوذك�شية �من  الوطنية  المدر�شة  اأجواء  في 
عطاالله  اأ�شتاذي  مع  الم�شتمر  التوا�شل  خالل 
عمليًا  الثقافة  هذه  بترجمة  رغبت  فقد  هنديله  
الدخل  ذات  الأ�شر  من  الطالبات  اإحدى  بتبني 
المحد�د حيث تكفلت بتغطية ر�شومها الدرا�شية 
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اأي�شًا  �اإنني  التخرج  حتى  درا�شتها  مدة  طوال 
على ا�شتعداد لمد يد الم�شاعدة اإليها اإذا رغبت في 

اإكمال درا�شتها الجامعية.
�حدثنا م. ليث عن اأفراد اأ�شرته حيث ذكر اأن 
له اإبنة اإ�شمها بانا �شتلتحق بالجامعة العام القادم، 
�التواأم  عامًا  ع�شر  اأربعة  �يبلغ  عقل   �ابنه 

جبريل �ميكال في �شن الثالثة من عمرهما. 
 �تحدث م. ليث بكثير من التاأثر عن الخ�شارة 
الدكتورة  الأ�شتاذة  القد�ة  المعلمة  بفقد  الكبيرة 
م�شيرة  على  الإيجابي  �اأثرها  قوا�ض  رلى 
ت�شجيعه  في  �د�رها  �الثقافية  العلمية  حياتهم 
على الكتابة، �رحب بالفكرة التي اأطلقها بع�ض 
الخيرين من اأبناء هذا ال�شرح العظيم بتخ�شي�ض 
منحة اأ� منح تحمل ا�شم الراحلة التربوية المميزة 
المدر�شة  �التي تركت ب�شماتها على طلبتها في 

الوطنية الأرثوذك�شية � الجامعة الأردنية.
بعد ذلك تحدث م. ليث عن العالقة القوية التي 

الأرثوذك�شية  الوطنية  المدر�شة  خريجي  تربط 
بع�شهم ببع�ض حتى لو كان الفارق كبيرًا في �شنة 
باأنه خريج  التخرج حيث مجرد معرفة �شخ�ض 
باأن  �ن�شعر  بنا  يرتبط  باأنه  ن�شعر  الأرثوذك�شية 

الأرثوذك�شية هي الرابط القوي بين خريجيها.
�حول �شوؤاله عن البرامج التعليمية قال:

التعليمية،  البرامج  لجميع  تقديري  كل  مع 
الوطنية اأ�الأجنبية، تتميز الوطنية الأرثوذك�شية 
لدى  �العطاء  المحبة  بثقافة  المعرفة  تدمج  باأنها 

طلبتها. 
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اأخبار مدار�س الأحد وال�سبيبة الروحيةاأخبار مدار�س الأحد وال�سبيبة الروحية

اإلى  زيارة  الديني  التاأهيل  خريجي  لجنة  نظمت 
 2017/07/21 الجمعة  يوم  عجلون  محافظة 
�صمن ن�صاط »اإعرف كني�صتك«. وا�صطحبت 43 
في  الإلهي  بالقدا�ض  لال�شتراك  عمان  من  �شخ�شًا 
ثمَّ  �من  عنجرة،   / جوارجيو�ض  القدي�ض  كني�شة 
تنا�ل مائدة المحبة �التعرف على الرعية. �قد قام 

مخيم  الر�حّية  �ال�شبيبة  الأحد  مدار�ض  لجنة  اأقامت 
الطفولة العام الثاني للفئة العمرية المتو�شطة للعام 
2017 بعنوان »تعال اأيها الر�ح القد�ض« ليحت�شن 
الأحد  بمراكز مدار�ض  المخد�مين  الطلبة  بجعبته 
من  الأرثوذك�شّية  �التعليم  الثقافة  لجمعية  التابعة 
تاريخ 2017/6/26 �لغاية 2017/7/1 في مقر 
تق�شيم  تم  المطار، حيث  / طريق  التحديات  قرية 
منهما  لكل  فترتين  على  )الطالب(  المخد�مين 

ثالثة اأيام.
من  العديد  لي�شمل  المخيم  ُنظم 
�المحطات  الر�حية  اللقاءات 
من  ليتعرف  الهادفة  الترفيهية 
خاللها المخد�م على اأقنوم الر�ح 
�ثمار  حياتنا  في  �اأهميته  القد�ض 

تقرير نشاط »إعرف كنيستك«

تقرير عن مخيم »تعال أيها الروح القدس«
الرجاء  الفرح،  المحبة،  )الإيمان،  علينا  حلوله 
�طول الأناة( من خالل �اقع حياة القدي�شين بطر�ض 
�بول�ض ليقتد�ا بهم مو�شحين لهم كيف يمكن للفرد 

اأن يعي�ض �ينمي هذه المفاهيم في حياته.
�محا�شرة  اليومية  ال�شلوات  المخيم  تخلل  كما 
الموقر  �شما�ي  ر�مانو�ض  الإيكونومو�ض  لقد�ض 
�العديد من الألعاب، الأنا�شيد �الأ�شغال اليد�ية 

الهادفة.

جرا�شيمو�ض  الإيكونومو�ض  قد�ض  الكني�شة  راعي 
طا�شمان م�شكوًرا با�شتقبالنا �الترحيب بنا.

�بعدها انطلقت المجموعة اإلى منطقة مار اليا�ض �قام 
الدليل ال�شياحي الموجود بالمنطقة بال�شرح المف�شل عن 
قد�شية المكان �من ثمَّ تنا�ل الغداء �ال�شتمتاع بطبيعة 

عجلون الخاّلبة في منتجع خلِّة ال�شعادة ال�شياحي.
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اأخبار جلنة ال�سبيبة الجتماعيةاأخبار جلنة ال�سبيبة الجتماعية

اأقامت لجنة ال�شبيبة الجتماعية حفل ع�شاء يوم الثالثاء 18 تموز في القاعة الرئي�شية  في  المبنى الثقافي 
الريا�شي ح�شرها عدد من اأع�شاء الهيئة  الإدارية �اأع�شاء الجمعية � الأ�شدقاء، اأحيته فرقة �شالطين 

الطرب في اأم�شية طربية مميزة اأ�شعدت الح�شور.

سالطين الطرب تحيي أمسية لجنة الشبيبة االجتماعية
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املعلوماتية من �سفحات الإنرتنتاملعلوماتية من �سفحات الإنرتنت

اإلفادة الصحية من تناول بيضتين إلى ثالثة يومًيا

اأعدها بت�رصف
املهند�س جابي عو�س

الوزن الزائد.
5 – يبطىء عملية ال�شيخوخة.

المادة الع�شوية الملونة ال�شفراء 
 Carotenoids على  تحتوي 
عملية  تبطىء  بد�رها  �التي 

ال�شيخوخة.

التغذية  �اأخت�شا�شيو  الأطباء  كان  القدم  منذ 
�شحي  غير  بكثرة  البي�ض  تنا�ل  باأن  يعتقد�ن 
البي�ض  اأكل  باأن  يوؤمنون  �كانوا  الإن�شان  لج�شم 
�شيزيد من الكولي�شتر�ل في الدم، لكن الدرا�شات 
المعتقد  من  العك�ض  على  البي�ض  اأن  بينت  الحديثة 
لي�ض  المثالية  الكمية  �اأن  الفوائد،  كثير  ال�شابق 
فقط بي�شه �احدة في اليوم لكن بالتاأكيد اثنتين اأ� 

ثالثة.
ثالثة  اأ�  بي�شتين  اأكل  من  المتاأتية  الفوائد  اإليكم 

يوميًا:
.Choline 1 – عقلك تحت حماية مادة الكولين

اإن مادة Choline هي اأكثر المواد المهمة في بناء 
الج�شم  تز�يد   يوم  كل  بي�شتان  ت�شمن  الدماغ. 
�من  المغذية،  المادة  هذه  من  الكافية  بالكمية 
 Choline الـ  نق�ض  اأن  معرفة  اأي�شًا  ال�شر�ري 

يوؤدي اإلى �شعف الذاكرة.
.lutein 2 – حافظ للنظر، �شكرًا لمادة

تبين الدرا�شات الحديثة اأن البي�ض غني بمادة ال 
�دقة  ��شوح  عن  م�شوؤ�لة  مادة  �هي   lutein
اإلى  يوؤدي   lutein الـ  مادة  نق�ض  اإن  النظر. 
�بالتالي  الب�شري  الغ�شاء  في  مدمرة  تغييرات 

تدهور النظر.
3 – تخفي�ض خطر الإ�شابة بمر�ض ال�شرطان. 

�الفيتامينات  المعادن  الأمينية،  الأحما�ض 
مانعة  �قائية  خوا�ض  لها  البي�ض  في  الموجودة 

لنت�شار الخاليا ال�شرطانية.

4 – �شتخ�شر �زنك اأ�شرع.
 Glycemic Index الدم  في  ال�شكر  موؤ�شر  اإن 
عند  الإ�شباع  يتم  حيث  البي�ض  في  �شفر  قيمته 
تنا�ل البي�ض �بالتالي ي�شاعدك على التخل�ض من 

6 – تعطي جلدك ��شعرك ن�شارة غير متناهية.
�البر�تينات   B12 فيتامين  البيوتين،  مادة 
�شحي  ل�شعر  �شر�رية  البي�شة  داخل  الموجودة 
مادة   على  كذلك  البي�ض  �يحتوي  متاألق،  �جلد 
Phospholipits التي ت�شاعد الكبد على التخل�ض 

من ال�شموم.
ب�شبب  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر  تقلل   –  7
المفيدة   Omega 3 الـ  مادة  على  البي�ض  احتواء 

للقلب.
8 – تقلل خطر الإ�شابة بعيوب الولدة عند حديثي 

الولدة.
من  الجنين   »B 9« Folic Acid فيتامين  يحمي 

خطر الإ�شابة بتلف الجهاز الع�شبي.
9 – تبقي عظامك �شحية ��شليمة.

داخل  الموجودة  الكال�شيوم  �مادة   D فيتامين 
البي�ض مهمة لعظام �شحية �اأ�شنان �شليمة.
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يتقدم رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة والتبريك لكل من:-
• الزميل هادي بطار�سة من مدر�سة ال�سمي�ساني  وزوجته ال�سيدة �ساره غطا�س بطار�سة بالمولودة 

الأولى اآنجيال بتاريخ 2017/4/28 .
• قد�س الأب ق�سطنطين قرم�س بمنا�سة اإكليل حفيدته اإلين �سليم هنديله على ال�سيد ب�سار �سامي زريقات 

بتاريخ 2017/7/15 .
• ال�سيد نقول عقروق بمنا�سبة خطوبة حفيدته مجد فيليب عقروق على ال�سيد حنا جاك بوري الخمي�س 

. 2017/7/27
• ال�سيد مي�سيل عوي�س وزوجته الدكتورة عبير الفار بمنا�سبة اإكليل ابنتهم ريم على ال�سيد �سربل �سافيه 

بتاريخ 2017/8/5
تهنئة وتبريك لخدام مدار�س اأحد / مركز ال�سمي�ساني
• تخرج الأخت فابيول ام�سيح من الجامعة الها�سمية / ق�سم المحا�سبة الدولية

• تخرج الأخت كري�ستين �سعد من الجامعة الها�سمية / ق�سم اإدارة الأعمال
• تخرج الأخت نورا بيترو من جامعة الأميرة �سمية / ق�سم المحا�سبة

• تخرج الأخ �سادي جري�سات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / ق�سم الطب والجراحة العامة
• خطوبة الأخ راكان ام�سيح على الأخت رنا برقان بتاريخ 2017/06/09

د. هاني الحصري/ رئيس النادي األرثوذكسي »رام اهلل«
برعاية المتر�بوليت جوزيف زحال�ي رئي�ض اأ�شاقفة اأميركا �كندا  اأقيم قدا�ض احتفالي في كني�شة القدي�ض 
جيورجيو�ض- �شان ديغو- كاليفورنيا، تم خالله منح الأب حنا �شكاب ال�شليب المقد�ض بمنا�شبة مر�ر 63 

عامًا على خدمته الكهنوتية المقد�شة. 
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(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 اأهمية الكني�سة في حياتنا ؟

الأبنية  باقي  عن  الختالف  كل  الكني�شة  تختلف 
كالم�شتو�شف  فهي  الأخرى،  �المراكز  �الأندية 
خاللها  �من  ر�حيا  نتغذى  منها  لالإن�شان،  ال�شافي 

ن�شتمد ال�شعور بال�شعادة الحقيقية على الأر�ض.
للعبادة  مكان  بتخ�شي�ض  القديم  العهد  منذ  الرب  اأَمر 
يتفرغ فيه الموؤمنون لل�شالة فقط، �قد غ�شب الرب 
الله  بيت  في  التجارة  يمار�شون  راآهم  عندما  ي�شوع 
ُيْدَعى. َ�اأَْنُتْم  اَلِة  �شَّ َبْيَت  َبْيِتي  »َمْكُتوٌب:  َلُهْم:  َ�َقاَل 

و�ٍض!« )مت 21: 13( َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُل�شُ
َفَمَتى  اأَْنَت  ا  »َ�اأََمّ الم�شيح:  يقل  اأَلم   « �شائل:  ي�شاأل  قد 
اإَِلى  ِلّ  َ��شَ َباَبَك،  َلّْيَت َفاْدُخْل اإَِلى ِمْخَدِعَك َ�اأَْغِلْق  �شَ
اْلَخَفاِء  ِفي  َيَرى  اَلِّذي  ُبوَك  َفاأَ اْلَخَفاِء.  ِفي  اَلِّذي  اأَِبيَك 
ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة« اآية )مت 6: 6(، فلماذا تريد�ن منا 

الذهاب الى الكني�شة ؟ 
راأى  عندما  العبارة  هذه  قال  اأنه  نعرف  عندما  �لكن 
ال�شالة  بهدف  لي�ض  ال�شوارع  في  ي�شّلون  الفّري�شيين 
التعظيم  �اأخذ  اإليهم  النا�ض  انتباه  لفت  اأجل  من  �اإنما 
يو�شح  اأن  اأراد  رياء-  يعتبر  �هذا   - منهم  �التكريم 
لنا اأنه علينا اأن نكون �شادقين في عالقتنا مع الله �اأن 
نتحّدث معه من اأعماق قلوبنا مغلقين اأبوابها عن الأفكار 
الأخرى، لنتمكن من ال�شالة بتركيز �حب حقيقي لله. 
ما الفرق بين ال�سالة في المنزل وال�سالة في الكني�سة؟
ي�شبه الفرق بين اأن يت�شل ال�شخ�ض بمكالمة هاتفية مع 
�الدته �بين زيارتها في بيتها �الرتماء في اأح�شانها 

�تقبيلها �التحدث اإليها �جها لوجه.

�شلوات  نقدم  المنزل  في  ن�شلي  عندما  فنحن 
اأما  بالر�ح �النعمة،  فينا  ال�شاكن  �ت�شرعات للرب 
اأمامه  �ن�شجد  الملك  لله  عبادة  نقّدم  فاإننا  الكني�شة  في 
بكل خ�شوع كونه يجل�ض على العر�ض اأمامنا من خالل 
ج�شده �دمه الحقيقيين �بتنا�لنا لج�شده �دمه نتحد فيه 
َج�َشِدي  َياأُْكْل  »َمْن   :)56  :6 )يوحنا  في  لنا  قال  كما 

َ�َي�ْشَرْب َدِمي َيْثُبْت ِفيَّ َ�اأََنا ِفيِه«.
فكاأننا من خالل �جودنا في الكني�شة قد انتقلنا بالر�ح 
اإلى ال�شماء �جل�شنا في ح�شرة ملك الملوك، كما اأننا ل 
ن�شتطيع تنا�ل ج�شد �دم الرب في المنزل �اإنما من 
خالل الكني�شة التي منحها الرب هذا ال�شلطان من خالل 
قوله:« ُخُذ�ا ُكُلوا. هَذا ُهَو َج�َشِدي....«)اإنجيل متى 
َنُعوا َهَذا ِلِذْكِري«)لوقا  »ِا�شْ قال:  �اأي�شا   )26  :26

.)19 :22
كل  في  ال�سالة  على  اإخوتي  يا  اإذا  فلنواظب 
وقت وكل مكان، دون اأن ُنهِمل عبادتنا لله في 
لنقوى  با�ستمرار  ودمه  ج�سده  وتناول  الكني�سة 

على ال�سدائد وال�سيقات. اآمين. 
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رئي�س واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية وجميع 
اأع�سائها العاملني واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�ساركون اأ�سحاب 

العزاء حزنهم وي�ساألون الله اأن مينحهم ال�سرب،واإلى جنات اخللد 
با�شم حمارنه  �شقيق م.  ب�شار كامل حمارنه  الدكتور  املرحوم  بوفاة  • اآل حمارنه 

�با�شمه �فاتنه �ابن عم د. اح�شان حمارنه رئي�ض الهيئة الإدارية.
عوده  د.  �شقيقة  قوا�ض  رلى  الدكتورة  الأ�شتاذة  الفا�شلة  املربية  بوفاة  قوا�ض  اآل   •

�رامز  �رمي.
مو�شى،  الدكتور  اخلريجني  �الد  دحو  عي�شى  املهند�ض  املرحوم  بوفاة  دحو  اآل   •

يزن، زينه �مرينا.
• اآل دلل �اآل خوري بوفاة املرحومة لوري�ض �شامل خوري ز�جة ال�شيد فهد دلل.

• الزميل طارق الدقم من مكتب اجلمعية بوفاة �الدته املرحومة �شناء البنا الدقم.

• الطالب منت�رص ن�شال م�شاعده بوفاة �الدته املرحومة فداء عبد املجيد م�شاعده.
• الزميلة مها خوري من ر��شة �هبة متاري بوفاة �الدتها املرحومة ناديا ابراهيم دلل.

�رصيه  املرحومة  �الدته  بوفاة  اأر�رص�م  مطران  �شادق  قي�ض  املطران  �شيادة   •
ابراهيم اليا�ض ف�شحو.

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�سم الرب مباركًا.
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من أقوال السيد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �سفيق نينـو

»اأنا هو ل تخافوا« )مت27:14(
تف�سريها

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

»æØdG êGôNE’G

عندما كان التالميذ يبحر�ن في ال�شفينة،  �هم في 
��شط البحر،  ح�شل ا�شطراب �هاجت الأمواج 
ما�شيًا  ي�شوع  راأ�ا  �شفينتهم.  تغرق  اأن  �كادت 
)�شبح(،   اأنه ر�ح  فا�شطربوا �ظنوا  البحر  على 
لهم  فقال  ��شرخوا.   ارتعبوا  خوفهم  ة  �شدَّ �من 
موجود«.   »اأنا  اأي  تخافوا«  ل  هو  »اأنا  ي�شوع 

القوة  حلَّت  الم�شيح  ال�شيد  ُ�جد  فاذا 
�جاءت النجدة،  لأن له دائرة �جود 
التي  الله  نعمة  مجال  هو  مح�شو�ض،  
اإلهي جاذب،   كانت ترافقه فهي قطب 
فكل من ي�شمعه يجري �راءه.  �لطالما 
الخوف  ينتابهم  الذين  لالأ�شخا�ض  قال 
اإليه  النظر  د  فبمجرَّ  » اإليَّ »انظر�ا 
كانوا ينالون الهد�ء �ال�شالم �القوة.  
يقولها  تخافوا«  ال�شيِّد »ل  يقول  فعندما 

من �اقع �شالحه �قوته �مجاله.

�شرية،  ب�شورة  يتقوى  �شعيفًا  الإن�شان  كان  فاإذا 
بمعنى اأن من كان �شعيفًا اأ� خائفًا �نادى الم�شيح 
مالكًا  له  فُير�شل  مبا�شرة  قوته  مجال  في  دخل 
اجتياز  على  �القدرة  العون  فيه  يجد  لإعانته 
�ال�شجود  �الكرامة  المجد  فله  با�شمه،  المخاطر 

اإلى الأبد .  اآمين .


