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الرسالة الروحيةالرسالة الروحية

وحيُّ األب الرُّ
ة( )إعداد مكتب مدارس األحد والشبيبة الروحيَّ

أَْبَغْضُت  أَنِّي  »َكْيَف  المقّدس:  الكتاب  يقول 
ْوِببيَخ! َولَْم أَْسَمْع ِلَصْوِت  األََدَب، َوَرَذَل َقْلِبي التَّ
« )أمثال5:  ، َولَْم أَِمْل ُأُذِني ِإلَى ُمَعلِِّميَّ ُمْرِشِديَّ
12-13(. والمقصود بهذا القول هو أّن الحياة مع 
اهلل تحتاج إلى مرشد خبير يقود الُمرَشد في 
س  المقدَّ اإِلنجيل  بحسب  فالحياة  معارجها. 
ا يحفظ اإلنسان في حياة  تتطّلب جهاًدا روحّيً

مستقيمة وينميها فيه.
الكهنة.  الروحّية ممكنة لجميع  األّبوة  ليست 
وح القدس يفتقد  إّنها موهبة من مواهب الرُّ
الناس  وحّي  الرُّ األب  ُيرشد  ِإذ  بها.  كنيسته 
فقط  يرشدهم  ال  ويعّزيهم،  ويقّويهم 
وشخِصه  الحّي  بمثاِله  بل  والكالم،  بالنصائح 
أيًضا وأحياًنا بصمته. ثّمة قول مأثور في الحياة 
يا  وجهك  في  أَنظر  أن  »يكفيني  الرهبانّية: 
صالته  في  ين  الروحيِّ أبناءه  يحمل  إّنه  أبِت«. 
ويبذل نفسه عنهم أمام اهلل. وكثيًرا ما يترك 
من  الحّل  ليأتيه  حّل،  دونما  ابنه  وحيُّ  الرُّ األب 
. فهو يرشده  وحيِّ الرُّ أبيه  اهلل بواسطة صالة 
فيه  سكن  الذي  القدس  الروح  طريق  عن 
جوابه  يصدم  قد  لذلك  خالله.  من  ويتكّلم 

أحياًنا ِإذ يأتي بخالف تاّم مع ما يتوّقعه االبن.
األب  إّن  الكبير  باسيليوس  القّديس  يقول 
بدم  افُتديت  التي  بالنفوس  ُيعنى   « وحيَّ  الرُّ
الذي  النفوس  طبيب  »إّنه  ويتابع:  المسيح«. 
المسيح«،  يعالج بتحّنن كبير بحسب تعاليم 
يساعد  ألّنه  األهواء«،  »شافي  ليسّميه 
ينصح  الروحّية.  الصّحة  على  الحصول  في 
أزمعنا  »متى  قائاًل:  السّلميُّ  يوحّنا  القّديس 
بدافع االتضاع وطلًبا للخالص أن ُنخِضع ذواتنا 
ّب، فلَنْعَمد أّوًلا إلى  لشخص آخر ونأتمنه في الرَّ
الفحص والتدقيق، وبعد دخولنا ساحة التقوى 
أّي  في  مرشدنا  َندين  نعودنَّ  فال  والطاعة 

شيء بالكلّية ولو رأينا فيه زلّات، فهو إنسان. 
القّديس  أّما  شيًئا.  خضوعنا  ينفعنا  فال  وإال 
نصيحته  فيقّدم  الحديث  الالهوتي  سمعان 
رهبان مشهورين، وال  تتساءل عن  »ال  هكذا: 
تستفحص حياتهم. إذا وجدَت، بنعمة اهلل، أًبا 

روحًيا، فأخبره بقضاياك وأخبره وحده«.
ومتى التزمت بأبيك فكن ثابًتا وال تبحث عن 
آخر ألنَّ التنّقل بين عّدة أطباء يضّر بصحتك 
السّلمي  يوحّنا  القّديس  وينصح  ة.  الروحيَّ
بمعرفة  نبحثنَّ  »ال  قائاًل:  الخصوص  هذا  في 
المتواضعين  عن  بل  بتكّهن،  وال  مسبقة 
النفوس  إّن  أوجاعنا.  معالجة  عن  والقادرين 
المريضة التي تتداوى لدى طبيب وتنتفع منه 
لة عليه  ثم تتركه قبل أن تشفى تماًما، مفضِّ
ال  اهلل.  من  قصاص  كّل  تستحّق  آخر،  طبيًبا 
ّب فإّنك لن  تفلت من يديِّ الذي حملك إلى الرَّ

ُتجلَّ في حياتك أحداً نظير إجاللك له«.
يكون  ال  اإلنسان  ُيولَد  أن  قبل  أنه  نعرف  نحن 
يمكننا  لكن  رغبته  عن  أحد  ليسأله  موجوداً 
ندخل  عندما  الكاملة  الحرية  هذه  إلى  الوصول 
التي نتحدث عنها  الجديدة  الحياة  إرادتنا  بملء 
ونحّدد إتجاهنا نحو ملكوت اهلل. لذلك ينظر األب 
وحّي ويساعده على  وحيُّ إلى مشكلة ابنه الرُّ الرُّ
وبعد  عليه،  المهيمنة  العبودية  من  التخلص 

ذلك يتركه بحرية ليّتجه نحو االستنارة والتألّه.
اهلل«  ِإلى  »السّلم  كتاب  في  نقرأ  أخيراً، 
األفضل  »من  السلمي؛  يوحنا  للقديس 
لإلنسان المسيحيِّ أن يتخاصم مع اهلل من أن 
يتخاصم مع أبيه الروحي... ألننا إذا خاصمنا اهلل 
ويصالحنا  يعيدنا  أن  وحيُّ  الرُّ األب  يستطيع 
فمن  وحيِّ  الرُّ أباك  خاصمت  إذا  لكن  معه. 

سيعيدك إلى الشركة مع اهلل؟«
في العدد القادم سنعرض لكم مفهوم الطاعة.
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بناء اإلنسان وبناء العمران
كل ما يبنيه اإلنسان من عمران قابل للهدم 
الطبيعية كالزالزل  الكوارث  إما بفعل  والدمار 
والبراكين  األرضية  واإلنزالقات  والفيضانات 
والحرائق والمّد البحري )التسونامي(، أو بفعل 
ما  فإن  المقابل  وفي  النزاعات.  أو  الحروب 
يترسخ في اإلرث اإلنساني من تعاليم سماوية 
أو فلسسفات أو حكم من فالسفة أو حكماء 
أبناء  بأنوارها  يهتدي  منارات  بمثابة  تبقى 

البشرية من جيل إلى جيل.
لقد أحرزت البشرية أشواًطا كبيرة في مجاالت 
والسدود  األبراج  فشيدت  والتقنيات  العلوم 
وحققت  النووية  والمفاعالت  واألنفاق  والجسور 
الهندسية  المجاالت  في  كبيرة  إنجازات 
كل  من  الفضاء،وبالرغم  وغزو  واإلتصاالت 
إلى  تصل  لم  اإلنسان  سعادة  فإن  سبق  ما 
وما  الشعوب  عانت  بل  ال  إليه  يصبو  كان  ما 
وإنهيار  والنزاعات  الحروب  آثار  من  تعاني  زالت 
أعداد  ازدادت  حيث  منشآت  من  شيدته  ما 
األرض،  أقطار  جميع  من  والمشردين  الالجئين 
مختلفة  مواقع  في  أزمات  ظهور  نالحظ  وبدأنا 
ثالثة  عالمية  حرب  بنشوب  تنذر  العالم  من 
تهدد  التي  النووية  األسلحة  فيها  تستخدم 
بفناء البشرية ودمار كل ما أنجزته عبر العصور. 
ونكاد نجزم أن هذه المخاطرتعود في جذورها 
إلى أن التقدم العلمي والتقني لم يرافقه تقدم 
موازفي الفكر النّير والثقافة الخّيرة إْذ كان وما 
عقول  على  المهيمن  هو  الظالمي  الفكر  زال 
وبالتالي قرارات زعماء الدول الكبرى متمثال بحب 
العسكرية  والسطوة  السياسية  السيطرة 
وقد  ثرواتها.  ونهب  الشعوب  مقدرات  على 
شكل  مما  والبطالة  الفقر  تفشي  ذلك  رافق 
إليها  تجذب  المتطرف  الفكر  ألصحاب  حواضن 
البسطاء والفقراء والمشردين من خالل غسل 
أدمغتهم وجذبهم إلى ممارسة جميع أشكال 
العنف والتطرف بدعوى الجهاد في سبيل اهلل 

ونشر أحكام اهلل في األرض.

التقنية  العلوم ومنجزاتها 
تستخدم  فقد  محايدة 
إللحاق  أو  البشرية  لخير 
من  لثقافة  تبعا  بها  اإلذى 
فالثقافة  يستخدمها. 
 - خّيرة  نورانية  تكون  قد 

كلمة العددكلمة العدد

ثقافة محبة وعطاء، وقد تكون ثقافة ظالمية 
والغني  الضعيف  القوي على  بهيمنة  تتمثل 
فالثقافة  الجاهل.  على  والعالم  الفقير  على 
كالماء يروي ظمأنا وقد يغرقنا، وكالنار تدفئنا 
وقد  ينيرنا  الكهربائي  وكالتيار  تحرقنا،  وقد 
يكتمل  ال  الحق  التعليم  فإن  لذا،  يصعقنا. 
إذا  إال  والمهارات  والتقنيات  بالمعلومات 
اندمج بتثقيف األجيال الشابة وذلك من خالل 
إستخدام ما يتوفر لهم من معلومات وتقنيات 
ومهارات لخير اإلنسانية واإلرتقاء بسوية الحياة 

لدى أبناء مجتمعاتهم ماديًا ومعنويًا. 
اإلنسان  بناء  دون  العمران  لدوام  ضمانة  ال 
اآلباء  علما وثقافة وسلوكًا وهذه هي مهمة 

والمعلمين المصلحين األوفياء.
وأية أمة أو دولة تتنكر لتعاليم السماء بالمحبة والعدالة 
على  وتتتعاظم  الحكماء  حكمة  وتتجاهل  واإلحسان 

اآلخرين بالقوة مصيرها السقوط والهوان. 
وهذا يذكرنا بكلمات المعلم السيد له المجد، 

يسوع المسيح، الذي خاطب أورشليم:
»يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة 
كما  بنيك  أجمع  أن  أردت  مرة  كم  المرسلين 
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فأبيتم، 

هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا«.
تعلمنا دروس التاريخ أن األمم تنهض بالمعرفة 
والعدالة وحفظ كرامة اإلنسان وتتهاوى إذا ساد 

فيها الجهل والظلم والتنكر لحقوق اإلنسان.
إنها مسؤوليات اآلباء والمعلمين في تنشئة 
والتمسك  المعرفة  لكسب  تواقة  أجيال 
فبهذه  السامية،  والقيم  الفضيلة  بأهداب 

فقط تنهض األمم وتسعد.

اأ.د. يو�سف م�سنات 
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تبرع مشكور

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية 
جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية 

وشقيقها  نورسي  خوري  عائده  للسيدة  واالمتنان  الشكر  بعظيم 

الدكتور صائب  وشقيقتها السيدة سحر على تبرعهم الكريم بتجهيز 

محتبر حاسوب للمدرسة الوطنية األرثوذكسية - الشميساني يحتوي على 

« دينار، وقد   15000  « الف  » 30 « جهاًزا قيمتها اإلجمالية خمسة عشر  ثالثين 

ووالدتهم  خوري  فؤاد  القاضي  والدهم  روح  عن  التبرع  هذا  قدموا 

أليس خوري،

وسيتم التعريف بهذا التبرع بيافطة على مدخل هذا المختبر.
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الصالة الرياضية والملعب العشبي » األخضر «
ضمن خطط الهيئة اإلدارية - جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية لتطوير وتحديث 
الرياضية  الصالة  إنجاز   الشميساني،  وبعد  االرثوذكسية -  الوطنية  المدرسة  مرافق 
القدم  كرة  ملعب  إنجاز  تم  الرياضي  الثقافي  المبنى  مرافق  أهم  من  تعتبر  والتي 
باإلضاءة  وتجهيزه  المعتمدة  المواصفات  حسب   2019 تموز  في   » األخضر   « العشبي 
المناسبة ليلبي هذا المرفق احتياجات أبنائنا الطلبة خالل الدوام المدرسي ولخدمة 

خريجينا والمجتمع المحلي بعد الدوام.

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

بالتهنئة والتبريك للعضو العامل :-
السيد عيسى خوري وزوجته السيدة نهى خوري بمناسبة إكليل نجلهم خريج 

المدرسة عرين عيسى خوري على تاال حنا دحدح بتاريخ 9 آب / 2019
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شبيبة القديس بطرس تقيم مخيمها الثالث عشر في رومانيا وبلغاريا
تحت عنوان » أين أهرب من وجهك «

أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

أقامت شبيبة القديس بطرس التابعة لجمعية 
مخيمها  األرثوذكسية  والتعليم  الثقافة 
رومانيا  في  العام  لهذا  عشر  الثالث  السنوي 

وبلغاريا في الفترة 7- 2019/8/16  تحت عنوان 
» أين أهرب من وجهك «

وأنواعه  وأسبابه  الهروب  بمفهوم  تأملنا  حيث 
ونتائجه، مع بعض األمثلة من الكتاب المقدس، 
هذا وأنعمت علينا العناية اإللهية بزيارة األديرة 
للرب  تشهد  التي  األثرية  القديمة  والكنائس 
برنامج  ضمن  العصور،  عبر  المسيح  يسوع 
األرثوذكسي«  »اإلرث  أعوام   عدة  منذ  الشبيبة 
فكانت لنا البداية من العاصمة البلغارية صوفيا 
القديس  كاتدرائية  زيارة  بركة  الجميع  نال  حيث 
القديس  وكنيسة  نوفيسكي   الكسندر 
نقوالوس الروسية وكنيسة بويانا األثرية القديمة 

باسلوب  الرائعة   الجدارية   باأليقونات  المزينة 
العظيم  رياال  دير  وكذلك  القديم  الفرسكو 
وغيره الكثير من الكنائس المقدسة الرائعة. ثم 
بعد ذلك توجهنا الى رومانيا حيث زرنا العاصمة 
بوخارست ومدينة بروشوف، وهناك نال الجميع 
  Ghighiu Monastery جيجيو   دير  زيارة  بركة 
بحمدون،  دير  من  القادمة  العجائبية  واأليقونة 
القديس  وكنيسة  البطريركية  كنيسة  وزرنا 
 Caraiman الرائع  كريمان  ودير  سبيريدون 
االلهي مع  القداس  Monastery  وشاركنا خدمة 

رقاد  عيد  بمناسبة  الغفير  المصلين  جمهور 
والدة االله بحسب التقويم الغربي ، ودير سينايا 
الكنائس  من  Sinaia Monastery   والعديد 

أن  متمنين  الملكي.  بيلش  وقصر  المقدسة 
تتكرر هذه الزيارة الرائعة في السنوات القادمة.
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تقرير مخيم العمل الثاني عشر / مركز جبل التاج
 )قاعة كنيسة ميالد السيدة العذراء 2019/7/6-4(

أخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحيةأخبار لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحية

بنعمة الروح القدس وتحت شعار »أيها األوالد، 
أطيعوا والديكم في الرب ألن هذا حق«  ُأقيم 
مخيم العمل الثاني عشر لطالب مركز مدارس 
ميالد  كنيسة  قاعة  في  التاج  /جبل  األحد 
 23 فيه  اشترك   .2019/7/6-4 العذراء  السيدة 
عشر  الثاني    - الرابع  الصف  من  مخدوًما 
والغيرة  والوالء  االنتماء  تعزيز  بهدف  وذلك 
تمحورت  إيجابية.  بطرق  كنيستهم  على 
المخيم  شعار  تحقيق  حول  المخيم  أهداف 
وتدريب المخدومين على التقّرب من اهلل من 

بيتهم،  كونها  بها  واالعتناء  الكنيسة  خالل 
بين  والتعاون  والخدمة  المحبة  روح  وتنمية 
على  وتدريبهم  والخدام  المخدومين  اإلخوة 
الطاعة والصالة اليومّية وصالة المسبحة. وتال 
اإللهّي  القداس  خدمة  في  الجميع  مشاركة 
تم  برنامج  حسب  والكنيسة  القاعة  تنظيف 
فرحين  المخدومون  غادر  مسبًقا.  إعداده 
مرددين  للكنيسة  وانتمائهم  لمشاركتهم 
ما تدربوا عليه خالل المخيم من نشيد »بالدير 

محال ملقانا« مع صيحات ابتهاج عديدة.
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السهر  في  واإلفراط  الزوجية  
القلق،  المكيفات،  وإستعمال 

اإلكتئاب، الكسل و الخمول .
السيرة  بأخذ  يتم  التشخيص: 
السريري،  والفحص  المرضية 
عمل  إلى  المريض  يحتاج  وقد 
البسيطة  الفحوصات  بعض 

أو  إلتهابات  للتأكد من عدم وجود  للدم والبراز  
أمراض أخرى.

من  المذكورة سابقٌا  المسببات  تجنب   -1 العالج: 
والسهر  والكحول  النفسية  والضغوط  األطعمة 

والتدخين.
الكسل  عن  واإلبتعاد  الرياضة  ممارسة   -2

والخمول.
والخضراوات  كاأللياف  لألكل  الغذائية  الحمية   -3

الورقية و زيادة شرب الماء .
وتجنب  جيدٌا  ومضغه  بهدوء  الطعام  تناول   -4

األكل قبل النوم بساعتين على األقل.
والبابونج  اليانسون  مثل  السوائل  شرب   -5

والزنجبيل
وتجنب  الخضراوات  و  الفواكه  من  اإلكثار   -6

الوجبات السريعة و األكل الدسم.
بأنواعه  التدخين  عن  اإلبتعاد  أو  التقليل   -7

وشرب الكحول و المشروبات الغازية .
التي تساعد  األدوية  و  العالجات  8- هناك بعض 
المريض في السيطرة على هذا المرض أو التقليل 
والتي تصرف وتوصف من  األعراض وشدتها  من 

قبل الطبيب المعالج وحسب كل حالة.
 يحدث المرض لدى الجنسين و بنسبة أكبر لدى 
اإلناث يثالثة أمثال مما لدى الذكور،  ونسبة حدوثه 
حوالي 20% و يظهر في مقتبل العمر و غالبٌا بين 

25 - 55 عامًا.
القولون   متالزمة  أو  العصبي  القولون  يسبب  ال 
المريض،  حياة  على  خطيرة  و  وخيمة  مضاعفات 
أو  السرطان  أو  للنزف  به  المصاب  ال يتعرض  كما 

يتطور إلى أمراض أخرى .
مريض القولون العصبي هو طبيب نفسه وهو 

المساعد األول و األخير بالسيطرة على أمراضه.

جسم  أجهزة   أكثر  من  الهضمي  الجهاز  يعتبر 
واألمعاء  المختلفة  لألمراض  تعرضًا  اإلنسان 
أجزاء  هي  والقولون  الغليظة  األمعاء  و  الدقيقة 

من هذا الجهاز الحساس و الدقيق.
يوجد في األمعاء ما يقارب 100.000.000 مستقبلة عصبية  
تبطن جدران األمعاء من الداخل وهو نفس العدد 
الدماغ،   في  الموجودة  العصبية  المستقبالت  من 

لذلك يطلق عليها أحيانُا إسم الدماغ الثاني .
لهذا، عند حدوث خلل في الجهاز العصبي لألمعاء 
هذه  وأكثر  األعراض،  وتظهر  المشاكل  تحدث 
المشاكل هي متالزمة القولون أو القولون العصبي 
مما  الهضمي  للجهاز  إعتالل وظيفي مؤقت  وهو 
يعني أن جدران القولون سليمة ولكنها تعاني من 

عدم إنتظام وظيفتها وعملها.
في  بطأ  أو  سرعة  يسبب  الوظيفي  اإلعتالل  هذا 
في  يؤثر  مما  القولون  جدران  وتقلصات  حركة 
تظهر  عندها  و  واإلمتصاص،  الهضم  عمليات 

بعض األعراض والمشاكل المصاحبة لذلك .
ومن أهم األعراض المصاحبة للقولون العصبي و 

األكثر شيوعُا و معاناة:
- إنتفاخ البطن و الشعور بكثرة الغازات، أصوات 
بعد  اإلخراج  إستكمال  بعدم  الشعور  قرقرة، 
البطن،  وآالم  المعوي  المغص  للحمام،  الذهاب 
يصاحبها أحيانٌا ضيق التنفس أو زيادة في سرعة 
دقات القلب، إسهاالت أو إمساك، القلق و التوتر أو 
اإلكتئاب، إرهاق و خمول و شعور بالتعب، تدهور 

القدرة والرغبة الجنسية لدى الجنسين .
ومن  آخر  الى  مريض  من  األعراض  هذه  وتتفاوت 

وقت الى آخر.
 -1 ومنها:  المؤثرات  كثيرة  و  العوامل   : األسباب 
مثيرات غذائية مثل:   أ- األطعمة الحارة والتوابل 
والقرنبيط والثوم والبصل والبقوليات والطعام 

المقلي واألكل قبل النوم بوقت قصير 
ب- المشروبات الغازية

ج- الكحول 
د- التدخين سواء السيجارة أو الشيشة 

الضغط  مثل  وعصبية:  نفسية  مثيرات   -2
النفسي في العمل والمحيط االجتماعي والخالفات 

 IBS   Irritable Bowel Syndrom   القولون العصبي

د. عودة ال�سلمان

الزاوية الصحيةالزاوية الصحية
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المعلوماتية من صفحات اإلنترنتالمعلوماتية من صفحات اإلنترنت

اإلفادة الصحية من تناول بيضتين إلى ثالث يومًيا

اأعدها بت�رشف
املهند�ض جابي عو�ض

5 - يبطىء عملية الشيخوخة.
الملونة  العضوية  المادة 
على  تحتوي  الصفراء 
بدورها  والتي   Carotenoids

تبطىء عملية الشيخوخة.
وشعرك  جلدك  تعطي   -6

نضارة غير متناهية.

التغذية  وأختصاصيو  األطباء  كان  القدم  منذ 
صحي  غير  بكثرة  البيض  تناول  بأن  يعتقدون 
لجسم اإلنسان وكانوا يؤمنون بأن أكل البيض 
لكن  الدم،  في  الكوليسترول  من  سيزيد 
الدراسات الحديثة بينت أن البيض على العكس 
الكمية  الفوائد، وأن  السابق كثير  المعتقد  من 
المثالية ليس فقط بيضة واحدة في اليوم لكن 

بالتأكيد اثنتين أو ثالث.
إليكم الفوائد المتأتية من أكل بيضتين أو ثالث 

يوميًا:
.Choline 1 - عقلك تحت حماية مادة الكولين

إن مادة Choline هي أكثر المواد المهمة في بناء 
الدماغ. تضمن بيضتان كل يوم تزويد  الجسم 
بالكمية الكافية من هذه المادة المغذية، ومن 
الضروري أيضًا معرفة أن نقص الـ Choline يؤدي 

إلى ضعف الذاكرة.
.lutein 2 - حافظ للنظر، شكراً لمادة

بمادة  غني  البيض  أن  الحديثة  الدراسات  تبين 
مادة مسؤولة عن وضوح ودقة  lutein وهي  ال 
النظر. إن نقص مادة الـ lutein يؤدي إلى تغييرات 
تدهور  وبالتالي  البصري  الغشاء  في  مدمرة 

النظر.
3 - تخفيض خطر اإلصابة بمرض السرطان. 

والفيتامينات  المعادن  األمينية،  األحماض 
البيض لها خواص وقائية مانعة  الموجودة في 

النتشار الخاليا السرطانية.
4 - ستخسر وزنك أسرع.

 Glycemic Index الدم  في  السكر  مؤشر  إن 
اإلشباع عند  يتم  البيض حيث  قيمته صفر في 
التخلص  على  يساعدك  وبالتالي  البيض  تناول 

من الوزن الزائد.

والبروتينات   B12 فيتامين  البيوتين،  مادة 
صحي  لشعر  ضرورية  البيضة  داخل  الموجودة 
مادة   على  البيض كذلك  ويحتوي  متألق،  وجلد 
Phospholipits التي تساعد الكبد على التخلص 

من السموم.
بسبب  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  تقلل   -7
المفيدة   Omega 3 الـ  مادة  البيض على  احتواء 

للقلب.
8- تقلل خطر اإلصابة بعيوب الوالدة عند حديثي 

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

خطر اإلصابة بتلف الجهاز العصبي.
9- تبقي عظامك صحية وسليمة.

داخل  الموجودة  الكالسيوم  ومادة   D فيتامين 
البيض مهمة لعظام صحية وأسنان سليمة.
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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 

• الزميل أشرف فاخوري من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية بوفاة والدته إنصاف 

عيسى فرح عماري.

والده  بوفاة  الشميساني   - األرثوذكسية  الوطنية  المدرسة  من  هنديله  عوده  الزميل   •

المرحوم توفيق عوده هنديله.

• آل زنانيري بوفاة المرحومة أديل رعد زنانيري والعزاء موصول للزميلة دينا رعد بوفاة عمتها 

أم الياس، وقد تقبل آل رعد وآل زنانيري التعازي في القاعة الرئيسية - المبنى الثقافي 

الرياضي. 

القاعة  في  التعازي  المصري  آل  تقبل  وقد  المصري،  وائل  المرحوم   بوفاة  المصري  آل   •

الرئيسية - المبنى الثقافي الرياضي.  

األرثوذكسية - الشميساني بوفاة زوجها  الوطنية  المدرسة  الزميلة شيرين دبابنه من   •

أحد خريجي المدرسة  المرحوم أ. د. سائد عوده فرج دبابنه ووالد الطالبين عوده وحنين. 

• الزميلة جلوريا سالم من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية بوفاة والدها المرحوم 

يوسف حنا يوسف سالم.

• الزميل زيدان أيوب حداد من المدرسة الوطنية األرثوذكسية - األشرفية بوفاة شقيقه.

• آل أغابي وآل قسوس بوفاة الشابة  طيبة الذكر آية فؤاد أغابي إبنة السيدة حكم توفيق 

القسوس وقد تقبل آل الفقيدة العزاء في قاعة المبنى الثقافي الرياضي. 
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هللاُ
هُ ا بُّ رورَ يُحِ َسْ ُعْطِيَ امل َّ امل ألن

بلغَ مجموعُ تبرعات أصحاب األيادي البيضاء

 دعمـًا ألعمالِ اجلمعيةِ اخليريةِ

 تبرعات شهر متوز

 مبلغ ٢١٥٢٥ دينار

لهم كلّ احملبةِ والتقدير واالمتنان من رئيسِ وأعضاءِ الهيئةِ اإلداريّةِ

(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...

اأ�سوة مبجموعات من خريجي املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية الذين 
تكرموا باللتزام اإما بت�سديد الر�سوم �سنويا اأو جزء منها، املبادرة 

بالت�سال على الرقم 9/ 5٦٧٤٤1٨ - ٠٦
فرعي 2٧ ال�سيدة رلى.
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د المسيح له المجد من أقوال السيِّ
اختارها : الياس شفيق نينـو

»يا أبتاه،  اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون« )لو34:23( 
تفسيرها

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

info@oes.org.jo

www.oes.org.jo

»æØdG êGôNE’G

ÊÎµdE’G ™bƒŸG

باشر السيد المسيح رسالته من فوق الصليب 
على  المصلوب  لّلص  وغفرانًا  لصالبيه  غفرانًا 
جسده  وعلى  الصليب  خشبة  فعلى  يمينه.  
س حمل خطايا البشرية وعارها ولْعنتها  المقدَّ
»الرب وضع عليه إثم جميعنا« )إش6:53( .  دفع 
للعدل اإللهي ثمن الخطية »ألن أجرة الخطية 
الثمن بسفك دمه  دفع   . )رو23:6(  مـوت«  هي 
ألن  الغفران  لهم  طلب  لذلك  الصليب  على 
نا  أحبَّ »الذي  حقه  استوفى  قد  اإللهي  العدل 
وهذه  )رؤ1:5(  بدمه«  خطايانا  من  غسلنا  وقد 
المغفرة ال ُتعطى إالَّ للذين »يؤمنون به« )يو15:3( 
خطاياكم«  لُتمحى  وارجعوا  »توبوا  ويتوبون 
)أع19:3( وهذه الصالة يمتد مفعولها وتأثيرها 
إلى كل خاطئ يتوب،  فهو يشفع فينا أمام 
اآلب »إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع 

المسيح البار وهو كفارة لخطايانا« )ايو1:2( .
لكم  »مغفورة  المسيح  يقل  لم  لماذا  س :  

خطاياكم« كما سبق وأن قال؟

ج :  عندما قال للمفلوج »مغفورة لك خطاياك« 
)مت2:9( أعلن بوضوح عـن الهوته .  ولكن لما 
د  تجسَّ الذي  للدور  ذا  منفِّ الصليب  على  كان 
اإلنسان  لخالص  الكفارية  الشفاعة  ألجله وهو 
قالها بطبيعته اإلنسانية »هو كفارة لخطايانا 
العالم  كل  لخطايا  بل  فقط  لخطايانا  وليس 

أيضًا« )ايو2:2( .
أجل  من  نصلِّي  أن  يعلمنا  لكي  هذا  قال 
عن  عمليًا  تعليمًا  أعطانا  وبذلك  مضطهدينا 
أنه  حتى  األعداء  ومحّبة  والمغفرة  التسامح 
أن  ُمعلنًا  عنهم  ومدافعًا  لصالبيه  عذراً  م  قدَّ
د خطية جهل .  واغفر لهم  خطيئتهم هي مجرَّ
ال تعني المغفرة ليهود اليوم ألنهم باقون على 
كان  يسوع  وأن  المسيح  إنكار  في  يهوديتهم 
ضاالً وُمضاًل فاستحق الصلب،  فهم يشتركون 
ما فعلوه  بموافقتهم على  آبائهم  ة  في خطيَّ
وبذلك فهم يستحقون الدينونة »إن لم تؤمنوا 

إني أنا هو تموتون في خطاياكم« )يو24:8( .


