
رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 248( ال�شنة الثانية والع�شرون كانون الثاين 2016

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 (

الهيئة  واأع�ضاء  رئي�س  يهنىء 
والتعليم  الثقافة  لجمعية  الإدارية 
اأع�ضائها  وجميع  الأرثوذك�ضية 
وجميع  والموؤازرين  العاملين 

العاملين في موؤ�ض�ضاتها التعليمية

�صاحب الجاللة 

الملك عبد الله الثاني اإبن 

الح�صين المعظم
الرابع  ميالده  عيد  بمنا�ضبة 
لجاللته  متمنين  والخم�ضين، 
يبقى  واأن  المديد  والعمر  ال�ضحة  
جاللته ذخرًا و�ضندًا لأردننا الحبيب 
على  يعيده  واأن  الوفي  ول�ضعبه 
الها�ضمية  الأ�ضرة  وعلى  جاللته 
باليمن  الأردني  وال�ضعب  الكريمة 

والخير والبركات.
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االحالم
بطر�س:  لتلميذه  الذيالوغو�س  غريغوريو�س  القدي�س  قال 
اأثناء  للنف�س  تتراءى  التي  والأ�ضكال  ال�ضور  اأنَّ  »اإعلم 
الجوع  البطن،  اإمتالء  اأ�ضياء:  �ضتة  عن  ناجمة  الأحالم 
والُهزء  الأفكار  ال�ضياطين،  ُهزء  النهار،  اأفكار  ال�ضديد، 

مًعا، والإعالنات الإلهية والتي ت�ضمى الروؤيا.
اأنواع الأحالم:
• التي من الله:

اإلى  تحتاج  ل  ور�ضالتها  وا�ضحة  الأحالم  تكون  قد   •
مف�ضرين كما هي الحال مع يو�ضف النجار.

هي  كما  تف�ضير  اإلى  وبحاجة  رمزية  الأحالم  تكون  قد   •
الحال مع حلم يو�ضف ابن يعقوب. وكذلك روؤيا الر�ضول 
بطر�س )اأع11:10-16( التي راآها ثالث مرات متتالية 
يدعوه  من  اأتاه  حين  اإل  الحلم  معنى  بطر�س  يفهم  لم 
الإيمان  اأن  ففهم  ليعمد كورنيليو�س  قي�ضرية  اإلى  للذهاب 

هو للجميع بدون ا�ضتثناء.
 اإن موهبة تف�صير الأحالم �الر�ؤى التي تحمل ر�صالة اإلهية 
الله �المقربين منه،  المحبوبين من  النا�س  لبع�س  اأعطيت 

كما هي الحال مع يو�صف ابن يعقوب �حلم فرعون.
الأحالم  في  )يعلن ال�صيطان كذبه  ال�صيطان  من  التي   •

�الر�ؤى( من خالل:
ت�ضَتْق  »ل  اأوغري�س:  ال�ضيخ  قال  الر�ؤى:  خيالت   -1
عقلك  ي�ضيع  لئال  ح�ضيًّا،  الم�ضيح  اأو  المالئكة،  تنظر  اأن 
لأعدائك  وت�ضجد  خروف،  من  بدًل  ذئًبا  وتقبل  بالكلية، 
اإذا  والكبرياء«.  التيه  العقل  �ضاللة  بدء  لأن  ال�ضياطين، 
اأن يح�ضر  ما بداأ العقل يتحرك في العجرفة، فانه يروم 
الإله في �ضور واأ�ضكال، لذلك يجب األ تجهل هذا الغ�س، 
فبع�س  ذواتهم،  ال�ضياطين  يق�ضم  ما،  وقت  في  ه  اأنَّ وهو 
�ضياطين. وقد  اأنهم  يبداأ بمحاربتك ويحققون عندك  منهم 
التي  الكاذبة  الروؤى  الر�ضول عن  بول�س  قال القدي�س 
�ِضْبِه  اإَِلى  �َضْكَلُه  ُر  ُيَغيِّ ْيَطاَن َنْف�َضُه  »لأَنَّ ال�ضَّ من ال�ضيطان: 

َماَلِك ُنوٍر« )2كور 11: 14(.
2- خيالت التنبوؤ: ال�ضياطين ل تعرف �ضيئًا ِمْن ذاتها، واإنما 
الجوا�ضي�س.  تفعل  كما  الآخرين  عند  ت�ضاهده  ما  كل  تنقل 
اأنها ل تعرف الحوادث قبل حدوثها واإنما ت�ضتنتجها. لهذا 
األ يتعجب  ينبغي  اإذا �ضدقت في بع�س الأحيان،  ال�ضبب 
منها اأحد ونالحظ هذه المقدرة عند الأطباء الذين يعرفون 
فاإنهم  وتطورها.  الأمرا�س  طبيعة  خبرتهم  خالل  من 
وعالجوه  لهم  �ضبق  بمر�س  م�ضاًبا  اإن�ضاًنا  يرون  عندما 
مراًرا عديدة يعرفون حاًل عوار�س المر�س وتطوراته 

من خالل خبرتهم.
اأ� ر�ؤيتهم:  قد تكون هذه  الموتى  التكلم مع  اأحالم   -3
ناجمة عن التذكر بهم اأو عن �ضعور داخلي عميق بالعاطفة 
ا  اأي�ضً اأو  ن�ضاهم  اّلذي  الإن�ضان  ل�ضمير  تبكيت  اأو  تجاههم 

الإن�ضان  لإقالق  �ضيطانية  حرب 
نوؤمن  نحن  م�ضيرهم.  عن  واإخافته 
با�ضتطاعتهم  لي�س  الراقدين  بان 
اأي  عن  التكلم  اأو  �ضيء  اأي  معرفة 
�ضيء لأنهم في مكان انتظار الدينونة 
اأي وقت  في  الدينونة  يتوقعون  وهم 
اإلى  واإما  الفردو�س  اإلى  اإما  ليذهبوا 

قد�س الأر�صمندريت الجحيم.
اأثنا�صيو�س قاقي�س

الإن�صان،  لدى  النقا�ة  مقايي�س  ِمْن  الأحالم  نقا�ة  �تعتبر 
فيوجد اإن�صان عقله الواعي ُمحتر�س، يراعي نقا�ة اأفكارِه، 
الباطن  عقلُه  لأنَّ  الأخطاء  من  بالكثير  اأحالمه  تختلط  بينما 
يحوي ر�صيًدا قديًما ِمْن الخطايا، لم يتنقَّ بعد من �صورها 
�ق�ص�صها �ذكرياتها. فاإما اأن تكون ذاكرته ل تزال مدن�صة 
بخزّيها الرديء اأ� اأن هناك بع�س م�صاعر في القلب، كامنة 
في اأعماقه لم َتَتْنقَّ بعد، �هي م�صدر اأحالمه الخاطئة التي 

ُتعِكر نقاء ذهنه.

 قواعد عامة �مهمة عن الأحالم
ول  الله  من  كانت  ولو  حتى  الأحالم  كل  ت�ضّدق  ل   •
تعتبر اأن كل حلم هو من الله لئال ت�ضّل، ل تف�ضر الأحالم 
تح�ضبه  ول  كان  مهما  للحلم  تهتم  ول  �ضلبًيا،  اأو  اإيجابًيا 

خطيئة اأو ف�ضيلة لأنه مجرد حلم.
�ضيزيد  ذلك  لأنَّ  منها  تحزن  ول  بالأحالم  تفرح  ل   •
الله  روؤية  ت�ضتِه  ول  لك،  ومحاربِتها  عليك  تاأثيرها  من 
من  اأنه  كما  لخداعك  كبيرة  ذريعة  ذلك  لأنَّ  والقدي�ضين 

كبريائك.
في  �ضبًبا  تكون  لئال  ت�ضحو  عندما  الأحالم  تتّذكر  ل   •
دخولك في حرٍب اأو تثبيتها داخلك ول تك�ضفها نهائًيا لأّي 

كان اإل اإلى اأبيك الروحي.
• ل تَخْف ِمَن النوم متذرًعا من خوفك من الأحالم لأن 
لأنك  ب�ضرا�ضة،  يحاربك  اأن  لل�ضيطان  اإنطباًعا  يعطي  هذا 
العقل  لأنَّ  اإطالًقا  الليلية  اأحالمك  عن  م�ضوؤول  غير  اأنت 

والمنطق في �ضبات.
• بعد �ضالتك ار�ضم اإ�ضارة ال�ضليب على المخدة وال�ضرير 

واأر�ضم ذاتك بعالمة ال�ضليب. 
بّكليته  يكون  الإن�صان  ينام  عندما  انه  الله  دّبَر  فقد  �بذلك 
ُه يفقد الإح�صا�س بوجوده �ين�صى  اأنَّ في راحٍة تامة ِلدرجِة 
نف�صه، �تتوقف اأثناء النوم كل الأفعال الناجمة عن الإرادة 
يبقى  اأي  للحياة،  �صر�ري  هو  ما  فقط  �ي�صتمر  �المنطق 
�الرئتان  ته�صم  �المعدة  الج�صم  داخل  حركته  في  الدم 
تعمالن �الجلد ي�صتمر في اإفراز العرق، �في النف�س ي�صتمر 
تّولد الأفكار �الخيالت �الم�صاعر �لكن ل بتوجيه المنطق 
�العقل �الإرادة بل بفعل الطبيعة، �من هذه الخيالت تح�صل 
الأحالم. فالحلم هو �صيٌء غير طبيعي، فاأحياًنا يكون الحلم 

ا لما راأيناه. نتيجة اأفكار �خيالت �اأحياًنا يكون انعكا�صً
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اأجواء ديمقراطية هادئة �ضادت اإجتماع الهيئة العامة الثامن والخم�ضين والذي اإنتهى الى تجديد الثقة بالهيئة 
الإدارية ال�ضابقة بعد الأزمة العار�ضة التي مرت على جمعيتنا مع طلب الهيئة الإدارية ال�ضابقة ت�ضويب و�ضع 
الجمعية القانوني وما نتج عنه من تعيين الهيئة الإدارية الموؤقتة التي �ضمت ممثلين من هيئتنا الإدارية ال�ضابقة 
بالإ�ضافة لممثلين عن وزارة التنمية الإجتماعية والذين اأبدوا الدعم الكامل لعملنا نتيجة ال�ضمعة الح�ضنة التي 
تتمتع بها جمعيتنا والتي تمثل ح�ضاد العمل المتوا�ضل الذي قدمته الهيئات الإدارية المتعاقبة ولجانها المختلفة 

  اجتماع الهيئة العامة 
الثامن والخمسون والثقة المتجددة.

الدكتور اإح�صان حمارنة منذ تاأ�ضي�س الجمعية عام 1957 وحتى يومنا هذا.
اإن هذه الزمة العار�ضة التي اأدارتها الهيئة الدارية ال�ضابقة بحكمة �ضينتج عنها تثبيت الو�ضع القانوني لجمعيتنا وتقوية العالقة 

التي تربطها مع موؤ�ض�ضات الدولة  المختلفة وعلى راأ�ضها وزارة التنمية الإجتماعية ومديرياتها المختلفة.
اإن ال�ضمعة الطيبة لجمعيتنا واإنجازاتها المتميزة ما هي اإل ثمرة الولء والوفاء من قبل اأع�ضاء الهيئة العامة لجمعيتهم ودعمهم 
اأجلها.  اأهدافها ال�ضامية وغاياتها النبيلة التي تاأ�ض�ضت من  الم�ضتمر لقرارات الهيئة الإدارية التي اإختاروها وكلفوها بتحقيق 
وبهذه المنا�ضبة وعلى هام�س لقائنا مع قد�س الأب الروحي واأحد الموؤ�ض�ضين لجمعيتنا ق�ضطنطين قرم�س اأثناء مباركتة للهيئة 
الإدارية الجديدة في اإجتماعها الأول و�ضف  البدايات ال�ضعبة لعمل الجمعية كقيام اأع�ضاء الجمعية الأوائل بنقل الطلبة من 
بيوتهم للمدر�ضة وبالعك�س بو�ضائل النقل الخا�ضة بهم لحين �ضراء البا�س الأول للجمعية والذي ما زال يتذكر رقمه حتى 

الن)17782(. اإن هذه الت�ضحيات هي التي �ضاعدت بالو�ضول الى ما نحن عليه الآن من نمو واإزدهار.
لقد ظهرت اأجواء المحبة بجالء في اإحتماع 
الهيئة العامة. ول ي�ضعني بهذه المنا�ضبة اإل 
اأن اأتقدم بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن 
بال�ضكر  الإدارية  الهيئة  اأع�ضاء  زمالئي 
الذين  العامة  الهيئة  اأع�ضاء  الجزيل لجميع 
ون�ضكر  كما  الغالية،  بثقتهم  اأعناقنا  طوقوا 
الإخوة الذين اإن�ضحبوا من هذه النتخابات 
لتنتهي المور الى التزكية للهيئة الدارية 
والتطوير  العمل  برامج  لنجاز  ال�ضابقة 

التي عملوا عليها خالل ال�ضنة الما�ضية. 
وكل عام واأنتم بالف خير.

رسالة   احملبة
عطاء.. تطور ..متيزالعدد ) 248( ال�شنة الثانية والع�شرون كانون الثاين 2016

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 (

كلمة العدد
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إجتماع الهيئة العام الثامن والخمسون
الوطنية  المدر�ضة  في   2016/1/30 ال�ضبت  والخم�ضين  الثامن  العادي  ال�ضنوي  اإجتماعها  العامة  الهيئة  عقدت 
اإح�ضان حمارنة  الدكتور  الموؤقتة  الإدارية  الهيئة  يغنم  بح�ضور رئي�س  فوؤاد  ال�ضمي�ضاني- م�ضرح   / الأرثوذك�ضية 
بح�ضور  القانوني  الن�ضاب  اإكتمل  حيث  حمد،  اأيمن  ال�ضيد  الإجتماعية  التنمية  وزارة  ومندوب  الهيئة  واأع�ضاء 
146 ع�ضوًا اأ�ضالة و 84 ع�ضوًا اإنابة مما اإ�ضتوفي الن�ضبة المطلوبة لإكتمال الن�ضاب، وقد تم اإ�ضتعرا�س جدول 
الأعمال بهذا الإجتماع واإقرار التقريرين الإداري والمالي والموازنة العامة 2015-2016 باأغلبية كبيرة مع 
التجديد لمدقق الح�ضابات ال�ضيد رمزي ال�ضناع. اإختتم الإجتماع باإنتخاب الهيئة الإدارية بالتزكية وت�ضمية ع�ضوي 

الإحتياط الأ�ستاذ عطاالله الم�سري وال�سيد مازن مريبع.

وفي اأول اإجتماع لأع�ضاء الهيئة الإدارية  المنتخبة الإثنين 2016/2/1 تم توزيع المنا�ضب الرئي�ضية على النحو التالي:-
 الدكتور اإح�ضان عي�ضى حمارنة             رئي�ضًا 

ال�ضيدة نهى اأبو منه �ضنودة                  نائبًا للرئي�س
المهند�س اإميل اأمين الغوري              اأمينًا لل�ضر 

ال�ضيد جورج متري م�ضحور             اأمينًا لل�ضندوق
وال�ضيدات وال�ضادة:-

اإبراهيم خ�ضر نينو،  د. ماهر فوزي زبانة،  م. عازر اأديب فانو�س،  �ضيتا �ضاهنيان غاوي، م. مايكل عبد النور 
هنديله، ال�ضيد خليل اأني�س ن�ضر، ال�ضيدة اأمل حداد قاقي�س، ال�ضيدة نيرمين �ضنداحه منى، اأ. �ضالم عب�ضى نجمة اأع�ضاء. 
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• شبيبة القديس بطرس تحتفل برأس السنة بحسب التقويم الشرقي
الم�ضيح  ي�ضوع  الكبير وعيد ختانة مخل�ضنا  با�ضيليو�س  القدي�س  بعيد  للجمعية  التابعة  القدي�س بطر�س  �ضبيبة  اإحتفلت 
 – الأرثوذك�ضية  الوطنية  المدر�ضة  في  الجمعة 2016/1/15  م�ضاء  ال�ضرقي  التقويم  بح�ضب  ال�ضنة  وراأ�س  بالج�ضد 
ال�ضمي�ضاني / م�ضرح فوؤاد يغنم برعاية قد�س الأر�ضمندريت  خري�ضتوفور�س عطاالله وبح�ضور الدكتور اح�ضان 

حمارنة رئي�س الهيئة الدارية وعدد من اأع�ضاء الهيئة والآباء الأجالء.
الغفير الذي ح�ضر الإحتفال   ا�ضتمتع الجمهور  اأن بارك قد�س الإيكونومو�س ق�ضطنطين قرم�س الحتفال    وبعد 
بالعر�س الأول للفلم الق�ضير ) �ضيزوفرينيا الع�ضر 2016 ( الذي حمل عنوان ) هم اأم اإهتمام ( والذي طرح للتاأمل 
مو�ضوع الإنف�ضام في ذواتنا بين اأن نهتم وبين اأن ت�ضبح اأمور حياتنا الدنيوية هّما. ثم تحدث قد�س الأر�ضمندريت 
خري�ضتوفور�س بهذا المو�ضوع مو�ضحًا لنا اآراء عدد من الآباء القدي�ضين وتعاليم الكني�ضة وداعيًا ايانا الى الإهتمام 
بطلب الملكوت ال�ضماوي من خالل اإتحادنا بالكني�ضة واأ�ضرارها متكلين على ي�ضوع الم�ضيح الذي يهتم بنا ويرعانا 

اإذ قال »هاءنذا معكم طول الأيام اإلى انق�ضاء الدهر«.
ثم تقدم راعي الحفل والآباء الأجالء والح�ضور الكرام لإتمام �ضالة ال�ضنة الجديدة وقطع بيتا العام �ضارعين نحو 

القائم من بين الأموات اأن يكون عام �ضالم وخير على كني�ضتنا ووطننا الحبيب . اآمين
وكل عام واأنتم وكني�ضتنا الأرثوذك�ضية المقد�ضية اأم الكنائ�س بالف خير

اأخبار جلنة مدار�س الأحداأخبار جلنة مدار�س الأحد
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الدورات وورش العمل التي عقدت للمعلمين:
عقدت ور�سات عمل عدة للمعلمين خالل �سهري كانون الثاني و�سباط 2016 تمحورت حول الموا�ضيع الأتية:

• مبادئ اإدارة الم�ضاريع ، اأ�ضرف عليها الأ�ضتاذ فار�س �ضداد ،وح�ضرها معلمو المدر�ضة.

• ور�ضة البحث العلمي ،اأ�ضرف عليها الدكتور حنا �ضابات ،وح�ضرها معلمو العلوم للمرحلة )10-4(.

باإ�ضراف   Cp،CS لل�ضفوف )8-1(  الريا�ضيات  مادة  الريا�ضيات ح�ضرها معلمو  تدري�س  في  • اأ�ضاليب حديثة 
المعلمات غادة خوري، وجدان حداد،  رغدة دحابرة واآمال يعقوب يومي 7و2016/1/9.

• عقدت موؤ�ض�ضة Rethinkers ور�ضة بعنوان ) ا�ضتراتيجيات التدري�س( للمعلمين الجدد اأيام 2016/1/12،11،9 

في مكتبة الثانوي.
• األقت ال�ضيدتان هيفاء عواد و�ضوفي زغلول محا�ضرة عن النظام التربوي في األمانيا ح�ضرها رئي�ضات الأق�ضام، 

الم�ضاعدون والمن�ضقون الثنين 2016/1/11.
• ور�ضة عمل بعنوان Collabrative learning ح�ضرها معلمو الأحياء والكيمياء با�ضراف المن�ضق فادي الفار الثالثاء 

.2016/1/5
 Cambridge كتب  عن   CP  )5-1( للمرحلة   English، Science، Math لمعلمي  ور�ضة   Simon Lind ال�ضيد  قدم   •

Primary يومي 2016/2/9-8.

اأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�سايناأخبار املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية / ال�سمي�ساين
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قام قد�س الإيكونوم�س ق�ضطنطين قرم�س بال�ضالة وتكري�س الماء بمنا�ضبة عيد الظهور الإلهي ال�ضبت 2016/1/23 
في مقر الجمعية بح�ضور رئي�س الهيئة الدارية د.اح�ضان حمارنة وعدد من اأع�ضاء الهيئة الدارية داعيًا ر�ضول 
الإدارية  وهيئاتها  فيها  والعاملين  عليها  والقائمين  الأرثوذك�ضية  التعليم  الثقافة  جمعية  يحفظ  اأن  وال�ضالم  المحبة 
والتدري�ضية والطلبة.  وقدم هدية للهيئة الإدارية عبارة عن �ضورة لمدينة القد�س العربية منذ العام 1930 ولم 

يظهر فيها اأي من الم�ضتعمرات الإ�ضرائيلية.

اأخبار اجلمعية اأخبار اجلمعية

كما زار قد�س الأب قرم�س الهيئة الإدارية المنتخبة في اجتماعها الأول يوم الثنين 1 /2 /2016 وهناأهم بتجديد 
ثقة الهيئة العامة بهم لدورة جديدة وتمنى لهم مزيدًا من النجاحات لخدمة اأبناء الوطن والحفاظ على المكت�ضبات 

التي حققتها الجمعية على مدى ما يقارب ال�ضتين عامًا.
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لقاء العدد مع السيد 
جورج أبو خضر  

 اإلقتصادي المتميز
والنا�ضطين  والإقت�ضاد  الأعمال  رجال  اأبرز  بين  من 
مفادها  بفل�ضفة  يوؤمن  الأردن،  في  المجتمع  خدمة  في 
للنه�ضة  �ضرورة  والتطوعي  الجتماعي  العمل  ان 
بالمجتمع وهو عمل ت�ضاركي جماعي دافعه ثقافة المحبة 
والعطاء، لقاءنا لهذا العدد مع رجل العمال والنا�ضط 

الجتماعي جورج اأبو خ�ضر.
مع  العمل  مجال  في  ثرية  تجربة  خ�ضر  اأبو  لجورج 
الرثوذك�ضية  وتحديدا  المدني،  المجتمع  موؤ�ض�ضات 
والنادي  والرثوذك�ضية  والتعليم  الثقافة  كجمعية  منها 
هاتين  وارتقاء  تقدم  اأن  يرى  حيث  الرثوذك�ضي 
الموؤ�ض�ضتين انما هو دليل على اأ�ضالة المكون الرثوذك�ضي 

في المجتمع ودوره النه�ضوي والتربوي.
والديه  عن  ورثه  ما  منه  بجزء  الهتمام  هذا  اأ�ضا�س 
المرحومين نقول واإيزابيل اأما الجزء الخر فينبع من 
اإهتماماته الريا�ضية والمو�ضيقية التي ورثها عنه اأبناوؤه 

اأي�ضا.
يحدثنا اأبو خ�ضر عن حياته اإْذ ولد في القاهرة �ضنة 1939 
من اأب يافاوي واأم م�ضرية من اأ�ضول لبنانية. عا�س 
متنقال في الفترة الولى من حياته بين يافا والقاهرة، 
ما كان  بيافا، وغالبا  الرثوذك�ضية  بالمدر�ضة  والتحق 
يزور القاهرة في العطلة ال�ضيفية، كما اأنه اأم�ضى نحو 

عام هناك �ضنة 1947 اأثناء اأحداث فل�ضطين.  
الكثير  تعلمت  م�ضر  في  اإقامتي  فترة  »خالل  ويقول 
من عائلة والدتي وتحديدا جدي لوالدتي اإْذ كان رجال 
يوم  ب�ضالة  اللتزام  علمني  التدين،  �ضديد  فا�ضال 
الأحد، وخالل فترة ال�ضوم كنت اتوجه معه دوما الى 
اجتماعيا،  نا�ضطا  كذلك  جدي  كان  لل�ضالة.  الكن�ضية 
وهذا ما ورثناه عنه اأنا ووالدتي. كانت والدتي تحب 
العطاء اإْذ لم تقم على تربيتي و�ضقيقاتي فح�ضب بل كان 

لها دور كذلك في رعاية اأعمامي«.
اأعقاب نكبة فل�ضطين،  اإلى الأردن في  اأبو خ�ضر  قدم 

نقول  والده   وبداأ  الأردن  في  العائلة  ا�ضتقرت  حيث 
والتحق  العائلة،  اأفراد  بقية  وكذلك  هنا  عمله  بتاأ�ضي�س 
بمدر�ضة ترا�ضنطة واأنهى الدرا�ضة الثانوية �ضنة 1956.
حيث  بيروت  في  الميركية  بالجامعة  ذلك  بعد  التحق 
ليعمل  الأردن  اإلى  بعدها  وعاد  العمال  اإدارة  در�س 
الجتماعي  العمل  بقطاع  التحاقه  عن  اأما  والده.  مع 
والتطوعي فيقول »كانت والدتي من الأع�ضاء العاملين 
كانت  اإْذ  والرثوذك�ضية،  والتعليم  الثقافة  جمعية  في 
ع�ضوًا في اللجنة الن�ضائية والجتماعية مع بداية التاأ�ضي�س 
في الخم�ضينات من القرن الما�ضي، وكانت ع�ضوًا في 
ع�ضوا  كذلك  والدي  وكان  لدورتين.  الإدارية  الهيئة 
اأربع دورات، وبعد  لنحو  للجمعية  الإدارية  الهيئة  في 
وفاته �ضنة 1976 تر�ضحت لنتخابات الجمعية واأ�ضبحت 

ع�ضوا في الهيئة الإدارية لنحو 17 عاما«.
خ�ضر  اأبو  يقول  والمدر�ضة  للجمعية  روؤيته  وحول 
اأن  وعليها  والتعليم  بالثقافة  تعنى  موؤ�ض�ضة  »الجمعية 
تبقى كذلك وتعمل با�ضتمرار على تح�ضين ورفع �ضوية 
من  الكثير  المدر�ضة  �ضجل  »في  اأن  معتبرًا  التعليم«، 
النجازات التي يفتخر بها فهي اول مدر�ضة مختلطة في 
المملكة واول مدر�ضة تطبق برامج التعليم الجنبي«.

ويتابع »في التحديات الحالية اأرى ان التحدي البرز 
هو اأن تحافظ المدر�ضة على �ضورتها بانها مدر�ضة غير 
تقدم  الوقت  وبذات  ن�سبيا  معتدلة  اأق�ساط  ذات  ربحية 

اف�ضل تعليم«.
على  الحفاظ  معادلة  في  تكمن  هنا  »ال�ضكالية  ويبين 
بين  المناف�ضة  به  تحتدم  وقت  في  المعلمين  اف�ضل 
المدار�س الربحية والتي قد تقدم بع�ضها رواتب اعلى 

ل�ضتقطاب اأكثر ال�ضاتذة كفاءة«.
اأبو خ�ضر �ضرورة اأن يتم  ولحل هذه الإ�ضكالية يرى 
تح�ضين  ل�ضمان  والجمعية  المدر�ضة  اإيرادات  تعزيز 
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رواتب وامتيازات المعلمين. وفي هذا ال�ضدد يقترح 
خريجو  فيه  ي�ضاهم  للخريجين  تكافلي  �ضندوق  »ان�ضاء 
المدر�ضة ويتم انفاق اموال هذا ال�ضندوق على التطوير 

والتح�ضين في المدر�ضة«.
بهذه  با�ضرنا  الإدارية  الهيئة  في  عملي  »اثناء  ويقول 
المبادرة لكنها لال�ضف لم ت�ضتمر، وهنا اقول ان هناك 
خريج   5000 نحو  فلدينا  مجددا،  لإحيائها  حاجة 
اأن  اإلى  لفتا  بهم«،  ن�ضتثمر  ان  وعلينا  المدر�ضة  من 
ولءهم  غيرهم  عن  الرثوذك�ضية  خريجي  يميز  »ما 

للمدر�ضة وهو عامل اآخر يجب اإ�ضتثماره«.
المدر�ضة  لتطوير  كذلك  ما�ضة  حاجة  خ�ضر  ابو  يرى 
تميز  فرغم  ال�ضرفية.  في  الرثوذك�ضية  الوطنية 
المبنى  لتطوير  ما�ضة  فاإن هناك حاجة  المدر�ضة  طلبة 
اأن  �ضرورة  يرى  وهنا  للطالب.  �ضاحات  وايجاد 
تتو�ضع المدر�ضة في محافظات ومناطق اخرى لخدمة 
اأن  بال�ضرورة  انه »لي�س  المجتمع والطائفة، معتبرا 
مدر�ضة  بحجم  الحجم  كبيرة  الجديدة  المدار�س  تكون 
بحجم  ريادية  مدار�س  تكون  ان  لكن  ال�ضمي�ضاني 

معقول توفر خدمة تعليم نوعية«.
البرامج  ودعم  ت�ضجيع  اأهمية  على  خ�ضر  ابو  ي�ضدد 
ان  معتبرا  المدر�ضة،  في  المنهجية  غير  الريا�ضية 
ال�ضباب  لتفريغ طاقات  الف�ضل  الطريق  الريا�ضة هي 

والطفال وتحفيز روح الت�ضارك بينهم.
ما�ضة  حاجة  هناك  ان  خ�ضر  اأبو  يعتبر  روؤيته  في 
للجمعية  الإدارية  الهيئة  بين  للف�ضل  اليوم  ومت�ضاعدة 
الف�ضلى  الممار�ضة  اأن  اإلى  لفتا  المدر�ضة،  وادارة 

تتطلب هذا الف�ضل.
للمدر�ضة  ريادية  تجربة  اإلى  ال�ضياق  هذا  في  ويتطرق 

في ال�ضابق وهي تجربة عمدة المدر�ضة اأو ما يمكن ان 
بادارة  يقوم  للمدر�ضة  اأمناء  مجل�س  اليوم  عليه  يطلق 
ويكون  واكاديميين  تربويين  من  ويتكون  �ضوؤونها 

م�ضتقاًل عن الهيئة الإدارية.
ويرى اأن »فكرة الف�ضل �ضرورية لتحقيق فكرة الرقابة، 
ومن هنا فان ذات المر ينطبق على اللجنة المدر�ضية«، 
داعيا اإلى اعادة النظر بالنظمة الخا�ضة بالجمعية لي�ضبح 

جميع اع�ضاء اللجنة من خارج الهيئة الإدارية.
الى جانب دوره في الجمعية، يعرف عن جورج ابو 
كرة  فريق  في  ع�ضوا  كان  فقد  للريا�ضة،  حبه  خ�ضر 
بيروت  في  الميركية  الجامعة  في  ال�ضلة  وكرة  القدم 
الفاعلين  الع�ضاء  من  وكان  الجامعية،  درا�ضته  اأثناء 
والموؤ�ض�ضين للفرق الريا�ضية في النادي الرثوذك�ضي.
هذه الروح الريا�ضية انتقلت كذلك لبنائه والذين انهوا 

درا�ضتهم اأي�ضًا من الوطنية الرثوذك�ضية.
ورثه  والذي  للمو�ضيقى  حبه  كذلك  جورج  عن  يعرف 
عن والدته التي كانت تمتلك �ضوتا جميال وتجيد العزف 
ب�ضوتها  معروفة  �ضيرين  كذلك  ابنته  البيانو،  على 
فرقة  وموؤ�ض�ضة  قائدة  حاليا  وهي  الجميل،  الوبرالي 
دوزان واوتار المو�ضيقية، اإذ عملت  �ضيرين خالل تلك 
ال�ضنوات على تطوير تجربة فريدة من نوعها في الأردن 
تهدف اإلى مو�ضيقى الكورال وخلق م�ضاريع فنية مميزة 
والإنتاج  والت�ضجيل  والتوزيع  والتاأليف  التعليم  عبر 
الم�ضرحي بالتعاون مع فنانين محليين وعالميين و�ضباب 
مغنو  اأق�ضام:  ثالثة  اإلى  الموؤ�ض�ضة  تنق�ضم  موهوبين حيث 

دوزان واأوتار، دوزان، واأطفال دوزان.
اإعداد �حترير الإعالمية ندين النمري عكا�ي

ع�صو اللجنة الثقافية
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• مسرحية كليوباترا
تحت رعاية معالي ال�ضتاذ جري�س �ضماوي وبح�ضور رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�ضية 
الدكتور اإح�ضان حمارنه واع�ضاء الهيئة قام طلبة نادي اللغة العربية بعر�س م�ضرحية »م�ضرع كليوباترا« لحياء 

اللغة العربية /لغة ال�ضاد تحت اإ�ضراف المعلمة ان�ضطا�ضيا ال�ضامي. 

واالحتفال  الميالد  شجرة  اضاءة   •
بعيد القديسة بربارة 

الثقافة  لجمعية  الإدارية  الهيئة  رئي�س  نائب  رعاية  تحت 
الأب  وبمباركة  �ضنودة  نهى  ال�ضيدة  الرثوذك�ضية  والتعليم 
اثنا�ضيو�س تم الحتفال با�ضاءة �ضجرة الميالد وعيد القدي�ضة 
�ضيرافيم  الأب  بقيادة  المدر�ضة  كورال  قدم  حيث  بربارة 

ال�ضلمان تراتيل ميالدية .

• مسرحية الميالد باللغة االنجليزية 
م�ضرحية  بعر�س  النجليزية  اللغة  نادي  طلبة  قام 
تحت  المدر�ضة  قاعة  في  النجليزية  باللغة  الميالد 
اإ�ضراف المعلمات:رندة غندور،�ضهير رباح، طروب 

م�ضاروة.
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• طبق المحبة
بمنا�ضبة العياد المجيدة وبهدف تعزيز معاني المحبة 

والعطاء اقيم »طبق المحبة« وبم�ضاركة اأولياء 
الأمور في �ضاحة المدر�ضة.

• احتفال عيد الميالد المجيد قسم 1 – 4 
عكرو�س  مي�ضون  الدكتورة  المدر�ضة  مديرة  بح�ضور 
عيد  اأنا�ضيد   4-1 ال�ضفوف  طلبة  قدم  الطلبة  واهالي 

الميالد المجيد

• توزيع هدايا الميالد المجيد 
قام �ضانتا كلوز بتوزيع هدايا لطلبة ال�ضفوف 1 – 5

• معونة المحبة
قام �ضانتا كلوز بتوزيع هدايا لطلبة ال�ضفوف 1 – 5

• عرض مسرحية عمو شادي صويص
قام �ضانتا كلوز بتوزيع هدايا لطلبة ال�ضفوف 1 – 5

حفل  الرو�ضة  اأطفال  قدم  المجيدة  الأعياد  بمنا�ضبة   •
اأنا�ضيد عيد الميالد المجيد بح�ضور اأولياء اأمور الأطفال 

• قدم عمو �ضادي م�ضرحية بعنوان »العيد« .
بعيد  الإحتفال  الرو�ضة  اطفال  كلوز  �ضانتا  �ضارك   •

الميالد المجيد ووزع الهدايا على الأطفال
وتم  عينية  بمواد  المحبة«   « بمعونة  الأطفال  �ضارك   •

اإر�ضالها لأطفال دير مار من�ضور.



12

»مغبوط هو العطاء اأكثر من الأخذ« )اع 25:35(
قامت �ضبيبة القدي�س بطر�س و�ضبيبة كني�ضة ميالد ال�ضيدة العذراء التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�ضّية  م�ضاء 
الخمي�س 2015/12/17 بتجهيز وتح�ضير معونة الميالد ال�ضنوّية وبح�ضور قد�س الأب ذيوذور�س حداد راعي 
كني�ضة ميالد ال�ضيدة العذراء / جبل التاج اّلذي بارك المواد الغذائية وال�ضيّدة اأمل حداد وال�ضيد نبيل �ضنودي عن اللجنة 
التن�ضيقية لل�ضبيبة الأرثوذك�ضّية / الأردن.  وبعد الإنتهاء من التح�ضيرات قمنا �ضباح يوم الجمعة 2015/12/18  
باإفتقاد ثمانين عائلة، هوؤلء الذين افتقدهم واأ�ضفق عليهم المخل�س ي�ضوع الم�ضيح له المجد واأو�ضانا بهم، وذلك 
)الف�ضح  العام  الإفتقاد يكون ثالث مرات في  باأن  بالعيد، علمًا  اإكتملت فرحتنا  المجيد حيث  الميالد  بمنا�ضبة عيد 
ليكتمل  الذين قدموا من باكورة غاللهم  المجيد ( . وبدورنا نتقدم من جميع  المجيد ورقاد والدة الإله والميالد 

العطاء وي�ضل م�ضتحقيه وليباركم الرب الإله الذي يرى في الخفاء ويكافئ المح�ضنين. اآمين
وكل عام واأنتم باألف خير 

�شبيبة القدي�س بطر�س�شبيبة القدي�س بطر�س

مر�ضد ال�ضبيبة �ضليم ف�ضحو

الميالد  عيد  ع�ضاء  حفل  الن�ضائية  ال�ضبيبة  لجنة  اقامت 
و    Fame مطعم  في   2015/12/6 بتاريخ  المجيد 
بالحفل  ا�ضتمتعوا  و  �ضخ�ضًا   145 الح�ضور  عدد  كان 
وا�ضادوا بتنظيم الحفل من قبل اللجنة و المطعم.  وقد 

تم ر�ضد الريع ل�ضالح معونة ال�ضتاء.

كانت  الريا�ضي  الثقافي  للمركز  الخيرة  الإنطالقة 
بالفعاليات التالية :- 

1-  انطالقة معونة ال�ضتاء ال�ضنوية برعاية ال�ضيد م�ضيل 
دحدل .

اإح�ضان  الدكتور  برعاية  ال�ضنوي  الجمعية  بازار   -2
حمارنة رئي�س الهيئة الإدارية .

3- با�ضر الطلبة باإ�ضتخدام ال�ضالة الريا�ضية .

اأخبار جلنة ال�سبيبة الن�سائيةاأخبار جلنة ال�سبيبة الن�سائية

املركز الثقايف الريا�شياملركز الثقايف الريا�شي
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�ضحة  اخلطرعلى  عوامل  اهم  من  ال�ضمنة  تعترب 
ب�ضورة  الرجال  وعلى  عامة  ب�ضورة  الن�ضان 
خا�ضة، و توؤثر على العديد من الوظائف احليوية 
يف اجل�ضم و توؤدي الى ا�رضار  جمة اهمها انخفا�س 
الت�ضتو�ضتريون،  الذكري،  الهرمون  م�ضتوى 
ع�ضوية  اعتاللت  عدة  ي�ضبب  بدوره  والذي 
تظهر على �ضكل اإرهاق عام و �ضعف الع�ضالت 
 ، اله�ضا�ضة  من  بدورها  �ضتعاين  التي  العظام  و 
بال�ضافة الى �ضعف الدم و ف�ضل عمل الن�ضولني 
الدم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  ارتفاع  الى  يوؤدي  مما 
 . الدهون  ارتفاع  و  ال�ضكري  مبر�س  وال�ضابة 
كذلك، فان لنخفا�س م�ضتوى الهرمون يف الدم 
اأعرا�س الكتئاب و  نف�ضيًا يتجلى  بحدوث  تاثريًا 
و  الذاكرة  ل�ضعف  بال�ضافة  بالنف�س  الثقة  انعدام 
اعتالل الدراك ، ناهيك عن تاثر احلياة الزوجية 

لدى الرجل . 
يتجاوز  عندما  الرجل  لدى  ال�ضمنة  عن  نتحدث 
خ�رضه ) 94 �ضم ( م�ضافا اليه عامالن اثنان من 

العوامل التالية :
يف  الثالثية  الدهون  ارتفاع   -

الدم
اجليد  الكول�ضرتول  انخفا�س   -
و/ اأو ارتفاع ال�ضيئ منه يف الدم
ال�رضياين  التوتر  ارتفاع   -

)�ضغط الدم (
- ارتفاع �ضكر الدم

و توؤدي هذه العوامل الى خطر 
عمليات  لعتالل  التعر�س 
يتبع  ما  و  اجل�ضم  يف  الأي�س 

امراض تقتل 
بصمت ...

الدكتور ماهر زبانة

�ضحة  على  خماطر  من  ذلك 
ال�ضمنة،  بتفاقم  ابتداء  الرجل 
�رضايني  بت�ضلب  مرورا 
باأمرا�س  واإنتهاء  اجل�ضم 
اخلطرية. و  املزمنة  القلب 
مر�س  على  العلماء  ويطلق 

و  ال�رضياين  التوتر  وارتفاع  ال�ضمنة  و  ال�ضكري 
ارتفاع الدهون يف الدم لقب ) المرا�س ال�ضامتة 

القاتلة الربع ( .
على  اول  خطر  كعامل  ال�ضمنة،  فان  هكذا  و 
ال�ضحة، ت�ضع الرجل يف مو�ضع الدائرة اجلهنمية 
الهرمون  على عمل  باملحافظة  ك�رضها  التي ميكن 
ب�ضتى  ال�ضمنة  الت�ضتو�ضتريون، مبكافحة  الذكري، 
الطرق والتي اهمها اتباع العادات الغذائية ال�ضحية 
بالدهون  امل�ضبعة  الطعمة  تناول  عن  والمتناع 
وال�ضكريات بال�ضافة الى ممار�ضة الريا�ضة التي 
التدخني  عن  والمتناع  الرجل  �ضن  و  تتنا�ضب 
لكونه عاماًل م�ضاعدًا على ت�ضلب ال�رضايني والذي 
بدوره يوؤدي الى اعتالل القلب والأجهزة احليوية 

الأخرى يف اجل�ضم .
و يقع على عاتق  املجتمع والهل  الهتمام بتثقيف 
ابنائهم وار�ضادهم يف �ضن مبكرة واطالعهم على 
�رضورة اتباع ا�ضلوب احلياة ال�ضحيح لدرء خطر 

تعر�ضهم لمرا�س تقتلهم لحقا ب�ضمت . 
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(Qô≤ŸG ÖFÉf)äÉæ°ùŸG …Îe ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°S’G , (Qô≤ŸG) ƒæ«f ≥«Ø°T ¢SÉ«dG ó«°ùdG

 øjóf  ,¬∏jóæg ¬∏îf  ∞°Sƒj.Ω  ,  ¿Éª∏°ùdG  ÜƒjCG  √OƒY .O  ,¬ª‚ ≈°ù«Y ⁄É°S  PÉà°S’G:IOÉ°ùdGh  äGó«°ùdGájƒ°†Yh

 .á«©ª÷G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ¬∏jóæg Êƒ°†fCG ˆGÉ£Y PÉà°S’Gh ∂°ûc »eÉ°ûdG IóFÉ°S ,…hÉµY …ôªædG

äÉæ°ùe …Îe ∞°Sƒj .O.CG : …ƒ¨∏dG ≥«bóàdG

أعضاء اللجنة الثقافية

يتقدم رئي�س �اأع�صاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة �التعليم الأرثوذك�صية بالتهنئة 
�التربيك لكل من:-

الزميل جوين جربا من اأ�رضة مكتب اجلمعية وزوجته ال�ضيدة رانيا رزق الله من رو�ضة 
وهبة متاري بقدوم املولودة اجلديدة بانا بتاريخ 2015/12/17 

 الف مربوك.

تهنئة �تربيك

† اأّول ما حت�س اإّنك خمنوق ، روح للخالق م�س 
للمخلوق...

† اإتناول كل اأ�ضبوع ) القربانة بالقّدا�س (، اأبدًا ما 
بتجوع... 

† خّليك طويل البال ، بتهد اأكرب اجلبال...

† اأّول ما ت�ضحى من النوم قول :
»قّدو�س ، قّدو�س ، قّدو�س« .

قبل ما ال�ضيطان �ضوبك يحو�س... 
† كلمة »كرييالي�ضون« او »اٱرحمني يا رب« هي 

املفتاح لكل الربكات الروحية... 
 : قول  هيك؟«،  :«لي�س  للرب  تقول  ما  بدل   †

»لتكن م�ضيئتك اأنا كّلي بني اإيديك«...
† لو �ضّليت  و الرب اٱ�ضتجاب ، ما تبّطل ت�ضكر ،

اأقوال ماأثورة

اإختارتها : �صائدة ال�صامي

و لو �ضّليت و الرب ما اٱ�ضتجاب، 
ما تبّطل ت�ضّلي...

للرب:  تقول  تتعّود  ما   †

»همومي عم تكرت«، 
قول لهمومك: »عندي رب بيقدر «
† ما تقول: » يا رب عندي هّم« ،

قول: » يا هم عندي رب«
† مّلا ت�ضّلي حلالك الرب بي�ضمعلك،

مّلا ت�ضّلي لغريك الرب بيباركك،  
ك،  الرب بيدل عليك و بيقول : ب�س مّلا ت�ضّلي لعدوَّ

»هيك اأبني �ضار عم ي�ضبهني« 
انتقلت  اإّنك  ت�ضّلي و حت�س   اإّنك  �ضي   اأجمل  † و 

من م�ضتوى الأر�ضيني مل�ضتوى ال�ضماويني...
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رئي�س �اأع�صاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة �التعليم الأرثوذك�صية �جميع اأع�صائها العاملني 
�املوؤازرين �اأجهزتها الرتبوية �الإدارية ي�صاركون اأ�صحاب العزاء حزنهم �ي�صاألون الله اأن 

مينحهم ال�صرب،�الى جنات اخللد: 
ع�ضرية الكراد�ضة بوفاة املرحومة هند عايد فرهود الكراد�ضة  » اأم مازن «، زوجة املرحوم يعقوب   •
جادالله الكراد�ضة ، تعزية خا�ضة لل�ضيدة اإن�ضاف كراد�ضة ع�ضو اللجنة الإجتماعية والن�ضائية بوفاة 

�ضقيقتها املرحومة هند.
ع�ضرية احلمارنة بوفاة املرحوم خالد عي�س حمارنة » اأبو �ضعود » والد �ضعود واإميلي وتعزية خا�ضة   •

للزميل د. نداء حمارنه بوفاة �ضقيق زوجته خلود.
وهبة  رو�ضة  يف  ال�ضابقة  الزميلة  زوجته  الوليد«  »اأبو  حوراين  �ضمري  املرحوم  بوفاة  حوراين  اآل   •

متاري ماري اأفد�ضيان حوراين والد اخلريجني وليد و�ضيف ومتارا ولرا.
املدر�ضة  من  لني  واخلريجة  ولوؤي  لرا  الطالبني  والد  ع�ضفور  جمال  املرحوم  بوفاة  ع�ضفور  اآل   •

الوطنية الأرثوذك�ضية / الأ�رضفية.
الزميلة رميا حدادين من املدر�ضة الوطنية الأرثوذك�ضية / الأ�رضفية بوفاة والدها املرحوم فريد �ضليبا   •

حدادين » اأبو �ضلطان ».
الزميلة �ضهى الطوال من رو�ضة وهبة متاري بوفاة والدها املرحوم مو�ضى من�ضور الطوال.  •

الزميل دياب �ضاهني من مدر�ضة ال�ضمي�ضاين بوفاة والده املرحوم �ضعدي �ضاهني.
 لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى �الرب اأخذ فليكن ا�صم الرب مباركًا.

املعطي امل�رس�ر يحبه الله
يتقدم رئي�س �اأع�صاء الهيئة الدارية بال�صكر اجلزيل للمتربعني كافة على تربعهم
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�س �صفيق نينـو

هم ُيرحمون« )متى7:5( حماِء،  لأنَّ »ُطوَبى للرُّ
تف�صريها

الكاملة  رحمته  لنا  لُيعلن  الأر�س  اإلى  جاء  الذي  )اتيمو16:3(  اجل�ضد  يف  الظاهر  الله  �ضفات  من  �ضفة  الرحمة 
الرب  ت�ضفيهم »روح  القلوب لكي  رهم،  وعن منك�رضي  لتحرِّ املقيَّدين  هم،  وعن  التي تبحث عن اخلطاة لرتدَّ
،  لنه َم�َضحني لأب�رضِّ امل�ضاكني،  اأَر�ضلني لأ�ضفى منك�رّضي القلوب،  لأُنادي للماأ�ضورين بالطالق وللُعمي  عليَّ
ية« )لو18:4( ومن رحمته تعالى اعالنه عن حمبته للخطاة،  ل بالكالم بل  بالَب�رَض،  واأُر�ضل املن�ضحقني يف احلرَّ
بالعمل،  فوجد فيه اخلطاة �ضديقًا لهم ومدافعًا عنهم،  َيْقبلهم ل كعبيد بل كاأبناء حمبوبني يف الرب،  َجَذب الكثري 
من الع�ضارين واخلطاة املكروهني واملنبوذين يف املجتمع اإلى حمبته الإلهية،  دافع عن املراأة اخلاطئة التي اأُم�ضكت 
بوه )يو3:8-11( حتنَّ على العميان ووهب لهم النظر،  وعلى  مها اإليه الكتبة والفري�ضيّون ليجرِّ يف زنا عندما قدَّ
الرامل فاقام لهم اأبناءهم،  وبدافع الرحمة اأقام ابنة يايرو�س )لو54:8( كما اأقام لعازر بعد موته ودفنه باأربعة 

اأّيام )يو44-1:11( .
د له املجد »كونوا رحماء كّما اأن اأباكم اأي�ضًا رحيم« )لو36:6( كما يقول »اإين اأُريد رحمًة ل ذبيحة«  يقول لنا ال�ضيِّ
الأخري،   اليوم  يف  للدينونة  مقيا�س  وهي  والعداء،   الغرباء  القرباء،   ت�ضمل  الرحمة  اأعمال    . )مت13:6( 
والأكرث والأهم دللة على حمبة الله ورحمته للعامل  هو ال�ضليب »لأنه هكذا اأحَب  الله العامل حتى بذل ابنه الوحيد،  

لكي ل يهلك كل من يوؤمن به،  بل تكون له احلياة الأبدية« )يو16:3( .
اأعمال الرحمة اجل�ضدية : هـي اإرواء العطا�س،  البـا�س العـراة،  اإيواء

رين،  العتناء باملر�ضى،  زيارة امل�ضاجني،  دفن املوتى ... الخ . الغربـاء واملهجَّ
اأعمال الرحمة الروحية : ت�ضمل مغفرة ال�ضاءات،  حتذير اخلطاة،  تعليم اجلهلة،  احتمال الأ�ضخـا�س املزعجني،  

ال�ضالة اإلى الله علــى نية الأحياء والأموات،  اإنارة امل�ضككني ... الخ .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


