
رسالة   احملبة
العدد ) 289( ال�سنة اخلام�سة والع�رشون حزيران   2019

�سـدر الـعــدد فـي متـوز  2019
عطاء.. تطور ..متيز

ة بالأع�ساء ت�سدرها ن�رشة داخلّية خا�سّ
جمعّية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سّية يوحنا 12.15 ا كما اأحببتكم (  ) هذه و�سيتي اأن حتبوا بع�سكم بع�سً

سمو األميرة عالية الطباع ترعى حفل تخرج الفوج 48 لمدرسة الشميساني 

والدكتور إحسان حمارنه يرعى حفل تخرج الفوج 20 لمدرسة األشرفية
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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

سرُّ االعتراف
ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ

الحلقات  في  التوبة  عن  ثنا  تحدَّ أْن  بعد 
اآلن على موهبٍة من  الضوء  السابقة، ُنسلِّط 
إيَّاها  ر والتي منحنا  بين المواهب التي ال ُتقدَّ
ربَّنا ومخلِّصنا وهو سرُّ االعتراف، الذي من خالله 
َوَهبنا نعمًة عظيمة بَأن ُتمحى خطايانا تماًما.
بها  واالعتراف  لخطايانا  المتواضع  اإلدراك  إنَّ 
يسّران رّبنا، فلو أنَّ آدم، بعد عصيانه وسقوطه، 
على  بالتأكيد  لحصل  بخطيئته  تائًبا  اعترف 
التوبة  الَكَرم من خالل  الفائق  ربِّنا  الغفران من 
أَكُتُم  وال  بخطيَئتي  لَك  أَعتِرُف   « واالعتراف: 
بِّ بذنبي وأَنَت َرفعَت أَثاَم  ِإثمي. ُقلُت: أَعتِرُف ِللرَّ
خطيَئتي« )مزمور 5:32(. ولكي يكون اعترافنا 
وينقي  ضميرنا  يلوث  ما  ُكلَّ  ويطّهر  صحيًحا 
أنفسنا ويجعلها »أَبيض أكثر من الثلج«، علينا 
دون  من  إليِه  نقترب  وألَّا  رَّ  السِّ هذا  نرتجل  ألَّا 

تهيئة الئقة. 
يتمّيز االعتراف السليم بالصفات التالية:

وبتعبير  وصادٌق.  حقيقيٌّ  ولكن  مختصٌر   •
آخر يتمُّ بدون أي إغفاالٍت أو تبرير، بدون كالم 
زائد فارغ، بدون تكرار غير نافع، بدون تقديمات 
قصص  بدون  وحتى  األمانة،  تعوزها  ملتوية 

وروايات وذكر تفاصيل الخطيئة.
لخطيئتنا  كامل  بإدراٍك  يتمُّ  أي  متواضٌع،   •
في  كما  كلماتنا  في  يظهر  إدراًكا  وذنبنا، 

ة كمسيحيين. حالتنا النفسيَّ
تأخير.  أو  تأجيل  أيِّ  دون  من  يتمُّ  أَي   ، فوريٌّ  •
لحظة يوبِّخنا ضميُرنا ويقّرُعنا، علينا أْن نجري 
متى  نعرف  ال  ألننا  لالعتراف  وحيُّ  الرُّ أبينا  إلى 

يداهمنا الموت من دون إنذار.
وال  خطايانا  كلَّ  يتضّمن  وبالتالي  كامٌل،   •
ة  المرَّ في  بها  االعتراف  بنّية  منها  أّيًا  يهمل 

القادمة أو ألٍَب روحيٍّ آخر.

مثل  قلب  وندامة  وتقوى  فائٍق  بورٍع  يتمُّ   •
العّشار؛ أي ال يختلف عّما نقرأ في اإلنجيل : 

اُر فَوقَف ِمْن بعيٍد، ال يشاُء أَْن يرفَع  ا العشَّ » وأَمَّ
ماِء، بْل َقَرَع على صدِرِه قاِئًلا:  عْيَنْيِه نحَو السَّ

الّلُهمَّ اْرحْمني، أَنا الَخاِطَئ « )لوقا 13:18(.
المعترف  يقول  أْن  ينبغي  فال   ، شخصيٌّ  •
وهذا   ، وحيِّ الرُّ أَبيِه  لغير  االعتراف  محتوى 
الَّذي  نفسه  الكاهن  على  باألحرى  ينطبق 
يكشف  أن  كان  ظرف  أي  تحت  له  ُيسمح  ال 
خطيئًة تّم االعتراف بها إليه، حتى ولو كانت 

حياته في خطر.
• بدايُة حياة جديدة يترافق مع اعترافنا، وهذا 
ر الخطايا  قراٌر ثابت نّتخذه بوعي كامل بألَّا نكرِّ
من  خيًرا  نصنع  أَن  وأَيًضا  بها  اعترفنا  التي 
الَّذي  الشخص  مثًلا: كتعويض  الخطايا.  هذه 
نطلب  أو  سرقنا،  ما  نعيد  كأن  إليه  أخطأنا 
المغفرة ممن أسأنا إليه إلخ. إن لم نقم بهذا 

ة. فتوبتنا ليست حقيقيَّ
األَُب  ده  يحدِّ قانون  بَأيِّ  قبولنا  مع  يترافق   •
شيٍء  أي  أو  حمة  الرَّ وعمل  وم  )كالصَّ وحيُّ  الرُّ
آخر يراه مناسًبا(. علينا أَْن نفهم بشكٍل كامٍل 
أو  حكًما  تشّكل  ال  القوانين  هذه  أَنَّ  ونقبل 
عقاًبا، بل هي عنصٌر عالجيٌّ وتربويٌّ لشفائنا 

ا. ا روحّيً وحيِّ ووسيلة بها نزداد نمّوً الرُّ
وإن  نخطئ.  ألَّا  ٌد  جيِّ القديسون  اآلباء  يقول 
ٌد  فجيِّ ُتْبنا  وِإْن  التوبة.  ر  نؤخِّ ألَّا  ٌد  فجيِّ أخطأنا 
ألَّا نعود ِإلى الخطيئة فال يجب أَن نيأس مهما 
ات كثيرة في  مرَّ وِإْن سقطنا  بلغت خطايانا، 
الخطيئة فيجب أن ننهض ونتوب من جديد.  
ة ودور األَب  وفي الحلقة القادمة سنتاول أَهميَّ

. وحيِّ الرُّ
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اإختارها 
اأ.�سامل عي�سى جنمة

العلـُم تـــاٌج ونبراٌس لصاحبه           يرقى به ُسلَم االمجاِد والُرتـِب

العلُم تاٌج على رأس الفتى وبه           يرقى إلى ُرتبِة العلياِء والقيِم

مسكت القلم ألكتب... فلم أجد أصدق مما 
قاله الخريجون في حفل تخرجهم:

إثني عشر عاما  إنتظرناه طويال بعد  »يوٌم 
كان الجد واالجتهاد رفيق الدرب فيها«.

إرتسمت  وقد  الوجوه  نرى  اليوم  »في هذا 
عليها االبتسامات وغمرتها الفرحة«.

»في يوم التخرج نطوي صفحة من صفحات 
التي  الذكريات  بأجمل  الحياة كانت مزدانة 
قضيناها في رحاب بيتنا الثاني الذي يضم 
عائلة أساسها المحبة والمودة... لنمتطي 
أخرى  مرحلة  إلى  لإلنطالق  جوادنا  صهوة 
مشاعر  تختلج  أفئدتنا  وفي  حياتنا  من 
مختلطة من الفرح والشوق والحنين... نعم 
الشوق والحنين إلى صرح إحتضننا سنوات 
عدة قضينا فيها أجمل اللحظات المعطرة 
بالمحبة والسعادة والجد واالجتهاد. شوق 
وتطلع إلى المستقبل الذي نأمل أن يكون 
من  إليه  نصبو  ما  وتحقيق  بالنجاح  زاخرا 

أهداف«.
مدرستنا  مغادرة  علينا  سهال  يكون  »لن 
فيها  قضينا  فقد  قلوبنا،  على  الغالية 
أطفاال  بها  إلتحقنا  حياتنا...  سني  أجمل 
لنتخرج منها شبابا فخورين بما قدمته لنا 

وما قدمته للمجتمع والوطن«.

واثقة  خطوات  »سنخطو 
الوطنية  راية  حاملين 
فخر  بكل  األرثوذكسية 
وإعتزاز، قائلين لك: شكرا 
أال  نعدك  مدرستنا...  يا 
منا  جزٌء  فأنت  نخذلك... 

كلمة العددكلمة العدد

وماضينا  هويتنا  أنت  منك...  جزٌء  ونحن 
وحاضرنا«.

زمالئي  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
ومقرر  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس 
ألبنائنا  أتمنى  الثقافية  اللجنة  وأعضاء 
الخريجين التوفيق والنجاح في إنطالقهم 
وزاخرة  باألمل  مفعمة  جامعية  حياة  نحو 

باالنجاز والتفوق.
لكم  واإلدارية:  التعليمية  لكوادرنا  وأقول 
الخّيرة  الجهود  على  والتقدير  الشكر  كل 
ينضب،  ال  الذي  وعطائكم  بذلتم  التي 

وعلى حمل الرسالة النبيلة بأمانة وتفان.
وأقول ألولياء األمور الكرام: هنيئا ومباركا 
فؤاد  ويا  الثمرا  فهاك  الجهد  أثمر  قد 

بالبهجة إزدهر.
حضرَت  إن  يوًما  ))فلعلَّ  ألبنائنا:   وأقول 
ذاك  وفخَر  ئيس  الرَّ ُكنَت  بمجلٍس 

المجلِس((.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

األميرة عاليه الطباع ترعى حفل تخرج الفوج 48
من طلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني

الطباع  عاليه  األميرة  سمو  عن  مندوبة 

حفل  عاصم  بنت  نجالء  األميرة  سمو  رعت 

الوطنية  المدرسة  طلبة  من   48 الفوج  تخرج 

األرثوذكسية - الشميساني.

القى قدس األرشمندريت قسطنطين قرمش 

لرئيس  والنجاح  التوفيق  فيها  تمنى  كلمة 

وأعضاء الهيئة اإلدارية  ومديرة وإدارة ومعلمي 

المدرسة في السير قدًما لتحقيق المزيد من 

النجاحات واإلنجازات لهذه المؤسسة العريقة، 

في  والنجاح  التوفيق  للخريجين  وتمنى 

حياتهم الجامعية والعملية في المستقبل.

الهيئة  رئيس  حمارنه  إحسان  الدكتور  رحب 

عاصم  بنت  نجالء  األميرة  بسمو  اإلدارية 

راعية  الطباع  عاليه  األميرة  سمو  مندوبة 

االحتفال وشكرها لرعايتها حفل تخرج الفوج 

48 كما هنأ قدس األرشمندريت قسطنطين 

على  وحصوله  تكريمه  بمناسبة  قرمش 

المطران  سيادة  قبل  من  أرشمندريت  لقب 

وأولياء  الخريجين  هنأ  ثم  خريستوفورس، 

لهم  متمنًيا  الغالية  ثقتهم  على  أمورهم 

ومعلمي  إدارة   وشكر  األفضل،  المستقبل 

طوال  ورعايتهم  جهدهم  على  المدرسة 

حتى  المدرسة  لطلبة  الدراسية  األعوام 

تخرجهم.

ثم ألقت مديرة المدرسة السيدة مي قسوس 

كلمة شكرت فيها سمو األميرة على رعايتها 

بدور  واشادت  تخرج طلبتنا  لحفل  المستمرة 

التعليم  ومديرية  والتعليم  التربية  وزارة 

اإلدارية  والهيئة  المدرسية  واللجنة  الخاص 

وأعربت  مسيرتها  وتعزيز  المدرسة  دعم  في 

عن فخرها وسعادتها باإلنجازات التي حققها 

خريجو المدرسة على مستوى األردن والعالم.

العربية  باللغات  القوها  والتي  كلماتهم  وفي 

بالدور  الخريجون  أشاد   والفرنسية  واإلنجليزية 

الكبير الذي بذلته المدرسة ومعلموها في اإلرتقاء 

بسويتهم العلمية والثقافية وصقل مهاراتهم.

وفي نهاية الحفل الذي تخلله أغان باللغتين 

الخريجين  عن  وفيلم  واإلنجليزية  العربية 

سًلمت سموها الشهادات للخريجين والجوائز 

للمتفوقين.  
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميسانيأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية

الدكتور إحسان حمارنه  يرعى حفل تخرج الفوج 20

من طلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية -  االشرفية 2019/2018
تحت رعاية رئيس الهيئة اإلدارية  - جمعية الثقافة 
والتعليم األرثوذكسية الدكتور إحسان حمارنه 
وبحضور وبركة سيادة المطران خريستوفورس 
قرمش  قسطنطين  واألرشمندريت  عطاهلل، 
طلبة  من  جديدة  كوكبة  بتخرج  اإلحتفال  تم 
األشرفية.    - االرثوذكسية  الوطنية  المدرسة 
كان فرح الخريجين وأولياء أمورهم ومعلميهم 
واألمل  الثقة  يبعث  أنه  إْذ  كبيًرا  التخرج  بهذا 

بمستقبل أفضل ألبنائنا الخريجين وللوطن.
األرشمندريت  لقدس  دعاء  اإلحتفال  تخلل 
الحفل  لراعي  وكلمة  قاقيش  أثناسيوس 
عن  خاللها  من  عبر  حمارنه  إحسان  الدكتور 

طلبة  من  جديدة  كوكبة  برعاية  سعادته 
وألولياء  للطلبة  التهنئة  وقدم  المدرسة، 
أمورهم ولإلدارة ومعلمي المدرسة، كما ألقت 
عكروش  ميسون  الدكتورة  المدرسة  مديرة 
كلمة عبرت عن فخرها بتخرج فوج جديد من 
الوطن  مستقبل  يرسمون  المدرسة  طلبة 
بأزهى األلوان ويقودون مسيرة العلم والعمل 

بسواعد اإلرادة والصمود.
وقد تخلل الحفل عرض لفقرات متنوعة أدخلت 
البهجة في نفوس الخريجين والحضور. وفي 
الشهادات  الحفل  راعي  قدم  الحفل  نهاية 

للطلبة الخريجين.
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أخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفيةأخبار المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية
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أخبار لجنة الشبيبة اإلجتماعيةأخبار لجنة الشبيبة اإلجتماعية

جمعية   - االجتماعية  الشبيبة  لجنة  نظمت 
الثقافة والتعليم االرثوذكسية  دوري كرة السلة 
والمؤسسات  للشبيبات  الثاني  األرثوذكسي 
برعاية  المملكة  مستوى  على  األرثوذكسية 
السيد قسطندي فؤاد يغنم والتي اقيمت في 
الصالة الرياضية -  المبنى الثقافي الرياضي -  

الشميساني .
وقد شارك في الدوري كل من:

• كشافة كنيسة دخول السيد الى الهيكل - 
الصويفية.

• شبيبة كنيسة دخول السيد الى الهيكل - 
الصويفية.

• شبيبة والدة االلة جبل التاج.
• مجموعة كشافة ومرشدات عمان األرثوذكسية

• شبيبة القديس بطرس.
• كشافة كنيسة القديس نيقوالوس - ماركا.

• شبيبة كنيسة الروح القدس - عجلون.
شبيبة كنيسة رقاد السيدة العذراء - السلط
القديس  شبيبة  بحصول  البطولة  واختتمت 
في  فوزهم  بعد  االول  المركز  على  بطرس 
دخول  كنيسة  شبيبة  على  النهائية  المباراة 

الهيكل - الصويفية بنتيجة  43 -  الى  السيد 
22 . وفي نهاية الدوري سلم راعي الحفل السيد 
الذهبية  والميداليات  الكأس  يغنم  قسطندي 
لشبيبة القديس بطرس،  كما وسلم الميداليات 

الفضية إلفراد الفريق الحائز على المركز الثاني.
لجنة  مقرر  الغوري  إميل  المهندس  وسلم 
للسيد  الجمعية  درع  اإلجتماعية  الشبيبة 
ودعمه  لرعايته  تقديرا  يغنم  قسطندي 

إلنشطة الجمعية المختلفة.

دوري كرة السلة األرثوذكسي الثاني للشبيبات 
والمؤسسات األرثوذكسية 
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أخبار لجنة الشبيبة اإلجتماعيةأخبار لجنة الشبيبة اإلجتماعية
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أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

تقرير عن مخيم »يسوع صديقي«
أقامت مراكز مدارس األحد )أبو نصير، الزرقاء، 

ماركا وجبل التاج( التابعين للجنة مدارس األحد 

للعام  الصيفي  مخيمها  الروحّية  والشبيبة 

2019 للفئة العمرية المتوسطة في مقر مركز 

الحسين / نادي شباب عجلون - عجلون، في 

الفترة 6-2019/06/8 بعنوان »يسوع صديقي«.

من  مجموعة  على  المخدومون  به  تعرف 

الفضائل من خالل حياة السيد المسيح على 

هي  وما  حياتنا  في  الصداقة  وأهمية  األرض، 

السيد  وأنَّ  اختياره،  وطريقة  الصديق  ميزات 

للجميع،  الحقيقي  الصديق  هو  المسيح 

السيد  حياة  مراحل  على  أيًضا  وتعرفوا 

المسيح على األرض.

اللقاءات  من  العديد  المخيم  تخلل  كما 

األرشمندريت  قدس  من  لكل  الروحية 

اإليكونوموس  وقدس  كيال  فينذكتوس 

أرسانيوس  األب  وقدس  ريحاني  غريغوريوس 

من  العديد  المخيم  برنامج  وتضمن  مخامرة. 

والصلوات  الهادفة  الترفيهية  المحطات 

من  التي  اليدوية  واألشغال  واأللعاب  اليومية 

خاللها ساعدت المخدومين في الحصول على 

المعلومات المهمة لحياتهم الروحية . 

تهنئة وتبريك
يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية - جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 

بالتهنئة والتبريك لكل من:-
الزميل هاني اسعيد بمناسبة إكليل إبنته رشا على السيد إبراهيم بشارة دحدح بتاريخ 2019/5/31 
الزميل مجدي شحاده من مكتب الجمعية بمناسبة إكليله على سماح حدادين الخميس 2019/6/27.

الزميل ميالد الياس من مدرسة الشميساني بمناسبة إكليله على روان خضر البوري 2019/6/28 
الزميلة علياء نوفل من مدرسة الشميساني بمناسبة عقد قرانها على إيهاب جسار 2019-6-27

الزميل ليث عادل العشوش من مدرسة الشميساني بمناسبة عقد قرانه على أنعام عالء محمود 
بتاريخ 2019/7/4 كما نهنىء والدته الزميلة خضره مرعي بعقد قران نجلها  ليث.
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جسور وجدران
وأنهار  أودية  من  المياه  مجاري  فوق  الجسور  تبنى 
ليعبر عليها المشاة والمركبات من ضفة إلى أخرى أو 
فوق مقاطع الطرق للتخفيف من أزمة السير. وتبنى 
الجسور عادة من إسمنت وفوالذ أو من أخشاب أو 
حجارة ومواد الحمة، ولكن هناك جسور التبنى من 
أو  باللغة  عنها  نعّبر  ثقافات  من  بل  أرضية  مواد 
الكلمة المقرؤة أو المكتوبة أو المسموعة  تنتقل 
بها األفكار والمشاعر من اإلنسان إلى أخيه االنسان، 
والعطاء  المحبة  ثقافة  هي  الجسور  هذه  ولحمة 
وهذه  العالم،  شعوب  بين  والتكافل  والتآخي 
السالم  أسس  إلرساء  تؤسس  التي  هي  الجسور 
هذه  بناة  شعوبه.  بين  الرخاء  ونشر  العالم  في 
والفالسفة  والفنانون  والعلماء  األدباء  الجسور هم 
من الذين يؤمنون باألخوة االنسانية ووحدة المصير 
بين شعوب العالم كافة ، وتوحدهم جميعا ثقافة 
نورانية خيرة منتجة ونافعة للجميع . وعلى الجانب 
اإلنسان  تعزل  التي  الجدران  يبني  من  هناك  اآلخر 
عن أخيه االنسان . تبنى هذه الجدران من إسمنت 
وحديد أو حجارة أو أسالك شائكة مكهربة ال تمّكن 
اإلنسان من عبورها وتضمن عزل اإلنسان من جهة 
وعدم إتصاله مع أخيه اإلنسان من الجهة المقابلة . 
وهناك جدران عازلة ال تبنى من مواد بل من ثقافات 
المصير  ووحدة  اإلنسانية  باألخوة  تؤمن  ال  ظالمية 
الظالمية  الثقافات  وهذه   . العالم  شعوب  بين 
والغني  الضعيف  على  القوي  لهيمنة  تؤسس 
على الفقير والعالم على الجاهل وإحتكار الحقيقة 
أو  بالفكر  المختلف  اآلخر  ومحاربة  وإقصاء  وإلدانة 
اللون.  أو  العرق  أو  الجنس  أو  األصل  أو  العقيدة 
العلمية  المعارف  تستثمر  الظالمية  الثقافات  هذه 
واإلختراعات وتطبيقاتها لصناعة األسلحة المتطورة 
للسيطرة على ثروات الشعوب وإستغالل أفرادها 
من قبل الدول المتقدمة علميا وصناعيا ، فتسهم 

شعوب  وإذالل  إفقار  في 
يوصف  الذي  الثالث  العالم 
المتخلف  بالعالم  عادة 
العالم  شعوب  لصالح  
بالعالم  يوصف  الذي  األول 
المتحضر،ومن  أو  اأ.د.يو�سف امل�سناتالمتقدم  

شأن هذا النهج إتساع الفجوة بين شعوب العالم 
والجهل  والمجاعة  الفقر  فيسود  وماديا   معنويا 
والمرض بين شعوب العالم الثالث لصالح شعوب 
والفائض  والرخاء  بالثروة  يتمتع  الذي  األول  العالم 
شعوب  تشعر  لذلك  ونتيجة   . والدواء  الغذاء  من 
بالظلم مما يؤسس  بالتخلف  الذي يوصف  العالم 
والحروب.                                                               واإلرهاب  والعنف  التطرف  لحركات 
من  مختلفة  نماذج  آلخر  وقت  من  العالم  يشهد 
او تجارية  الحروب فقد تكون حروبا عسكرية  هذه 
ومعنويا  ماديا  العالم  شعوب  تنهك  ثقافية   او 
أعمال  رجال  أو  او سياسيون  وأبطالها عسكريون 
أو فالسفة منحرفون ومشعوذون ينشرون عقائد 
تكرس لهيمنة وسيادة جنس على آخر أو شعب 
على آخر بحكم العقيدة أو العر ق أو اللون أو الدين. 
وخالصة القول ان المعرفة التي ال ترتبط بثقافة 
وباالً  تصبح   - والعطاء  المحبة  ثقافة   - خّيرة 
على البشرية وشقاء لإلنسانية - أما المعرفة 
التي تسندها ثقافة خّيرة فهي األساس لنشر 
السالم واإلستقرار في العالم ولتقدم البشرية  
المنطلق  . ومن هذا  وسعادة الشعوب كافة 
البيوت  في  والمعلمين  المربين  واجب  فإن 
والمدارس والجامعات و المعاهد ودور العبادة 
الثقافة  بترسيخ  المعارف  نشر  يدمجوا  ان 
فكرا  أبنائنا  من  الناشئة  نفوس  في  الخّيرة 
البشرية  تنهض  فقط  فبهذا  وقوال وسلوكا، 

وتسعد الشعوب. 
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اإلمساك
ما هو اإلمساك:

الحمام  إلى  أن يدخل الشخص  الطبيعي  من 
ليخرج )الفضالت( من 3 مرات في اليوم إلى 3 
مرات في األسبوع. على األقل وخالف ذلك دليل 

على مشكلة إمساك.
والحلول  اإلمساك  أسباب  في  الخوض  قبل 
وخروج  دخول  طريقة  على  نتعرف  أن  يجب 

األكل من الجسم.
عملية  تحصل  حيث  الفم  من  األكل  يدخل 
المريء  عبر  األكل  بلع  يتم  ثم  جزئي،  هضم 
ويتفتت  يتكسر  األكل  يبدأ  المعدة.  وحتى 
سائلة.  إلى  الصلبة  الصورة  من  يتحول  حتى 
ثم  الدقيقة  األمعاء  إلى  بالدخول  يبدأ  ثم 
إمتصاص  عملية  فيها  تتم  حيث  الغليظة، 
الفضالت بصفتها  األكل وتبقى  السوائل من 
بأن  علًما  خروجه،  وحتى  األمعاء  في  الصلبة 
إمتصاص العناصر المفيدة يتم داخل المعدة.

 أسباب اإلمساك:
األمعاء  داخل  طويلة  مدة  الفضالت  بقاء   •
حيث تتم عملية إمتصاص السوائل بكثرة 

...ويحصل اإلمساك،ال تؤخر دخول الحمام.
تبقى  حيث  الصحية  غير  األكل  عادات   •
ويتم  األمعاء  داخل  مطوالً  الفضالت 
وبالتالي  أكبر  بحجم  للسوائل  اإلمتصاص 

يحدث اإلمساك.
الحوض حيث يكون  قاع  • ضعف في عضالت 

من الصعوبة خروج الفضالت.
على صالبة  يساعد  بكثرة  الماء  • عدم شرب 

الفضالت ومنها اإلمساك.
• يمكن أن يكون الشخص لديه أمراض مثل 
إفراز  وزيادة  والسكري.  العصبي  القولون 
في  سبًبا  تكون  قد  والتي  الدرقية.  الغدة 

عدم خروج الفضالت.
إن مريض اإلمساك يجب أن 
المشكلة في وقت  يعالج 
مبكر وأن ال ينتظر عليها 
هذه  مزمنة.وحل  لتصبح 

اأعدها  جابي عو�ضالمشكلة كالتالي:-

• شرب الماء بشكل يومي من 2-3 لتر حيث 
سيبقي الفضالت رطبه مهما تم إمتصاص 

السوائل من األمعاء.
حيث  الطبيعية  األلياف  أكل  من  اإلكثار   •
له  السوائل  بزيادة  األكل  محتوى  يتضخم 
داخل المعدة ويبقى الفضالت رطبه مهما 

إمتصت السوائل داخل األمعاء.
الشعور  عند  الحمام  إلى  الدخول  تؤخر  ال   •

لقضاء الحاجة.
من  وتزيد  الدموية  الدورة  تنشط  الرياضة   •

سرعة خروج األكل داخل القولون.
التي تساعد على حل مشكلة  األمور  • ومن 

اإلمساك:
• مضغ األكل جيداً لتريح معدتك.

على  يساعد  الماء  مع  التفاح  خل  تناول   •
الهضم.

• تناول حبوب الشيا في الصباح.
تحريك  في  يساعد  الماغنيسيوم  تناول   •

عضلة الحوض.
زيت  الدافئ،  والليمون  الدافئ،  الكاركديه   •

النعناع، شاي الزنجبيل صباًحا ومساًء.
• تناول زيت الزيتون أو الخروع. معلقة واحدة 

صباًحا ومساًء.
أونقعها في كوب ماء دافئ  القراصيا  أكل   •

ثم شربها.
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بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ

 تبرعات شهر حزيران

 مبلغ٢٤١٠ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

(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

لأن امُلعطي امل�رسوَر ُيحبه الله
ملن يرغب بتبني طالب اأو اأكرث من الأ�رس ذات الدخل املحدود لت�سديد الر�سوم الدرا�سية اأو امل�ساهمة يف ت�سديد جزء منها...
اأو جزء  الر�سوم �سنويا  اإما بت�سديد  الذين تكرموا باللتزام  اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية 

منها، املبادرة بالت�سال على الرقم 9/ 5٦٧٤٤1٨ - ٠٦ فرعي 2٧ ال�سيدة رلى.

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 
• آل سبانخ بوفاة العضو العامل  حبيب الياس سبانخ » أبو الياس«  أصدق التعازي لزوجته الفاضلة 
السيدة كوليت عزام سبانخ وأبنائه نجوى والياس وم. باسم  والعزاء موصول للسيد سالم 

حنانيا بوفاة والد زوجته نجوى.

• السيدة أمل حداد قاقيش عضو الهيئة اإلدارية بوفاة شقيق زوجها المرحوم  سمير قاقيش.

• الزميلة كوكب الداوود من مدرسة الشميساني بوفاة والدتها المرحومة فهدة يوسف طريف الداوود 

• العضو العامل فوميا العيسى بوفاة عمتها المرحومة جورجيت حنا العيسى.

• أسرة المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية بوفاة طبيب المدرسة المرحوم عدنان جميل الصعيدي.
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من اقوال الرسل القديسين االطهار
اختارها : الياس شفيق نينـو

»الحقَّ الحقَّ أقول لكم : بان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي 

أرسلني فله حياة أبدية وال يأتي إلى دينونة،  بل قد انتقل من 

الموت إلى الحياة« )يو24:5( 

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

تفسيرها
-»الحقَّ الحقَّ أقول لكم« هي اعالن رسمي 
بها  مقضيًا  لحالة  الَقسَم  مستوى  على 
ونافدة المفعول حكمًا وقد ُأعلنت لتكون 
أساسًا في اإليمان المسيحي،  وهي سماع 
س - واإليمان  كلمة اهلل - في إنجيله المقدَّ
ة ووعد .  »من  بها والخصوع لها وهي وصيَّ
  . أرسلني«  بالذي  ويؤمن  كالمي  يسمع 
السمع هنا ليس ما يدخل األذن ويصل إلى 
العقل فحسب،  بل ما يدخل األذن ويصل 
 - كلمته  في  ألن  ليحركه  أيضًا  القلب  إلى 
»ويؤمن  يسمع  والذي    . الحياة   - المسيح 
استعلنه  بما  اإليمان  أي  أرسلني«  بالذي 
د المسيح له المجد عن اآلب وما نقله  السيِّ
قه »وآمنوا إني خرجت  من قول ووعد ويصدِّ

)يو8:17(  ارسلتني«  أنت  وأنك  عندك  من 
الزمن  فوق  حياة  وهي  أبدية  حياة  فلهم 
  . األبد  إلى  وتبقى  بالزمن  مرتبطه  وغير 
إلى  الموت  من  انتقل  »قد  يكون  وبذلك 
الحياة« وهذه ضمانة أكيدة لكل من يؤمن 
على  بذله  الذي  الكريم  بدمه  ويحتمى  به 
تحملها  التي  خطايانا  عن  ارة  كفَّ الصليب 
وأصبحت  المستحقين  غير  نحن  ألجلنا 
قد  خطايانا  أن  بها  نشعر  إيمانية  حقيقة 
ُغفرت وسقطت عنا الدينونة فتكون هذه 
الحالة مقضيًا بها ونافذة المفعول وننتقل 
الحياة  وإلى  اهلل  نور  إلى  الظلمة  حالة  من 
الحياة  كانت  »فيه  الحياة  هو  ألنه  األبدية 

والحياة كانت نور الناس« )يو4:1( .


