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يوحنا المعمدان : 
أعظم األنبياء

اإعداد لجنة مدار�ش الأحد
النبيُّ ال�سابق يوحّنا المعمدان: ولد القّدي�س يوحّنا 
زكريا  وهما الكاهن  ْين  تقيَّ والدْيِن  من  المعمدان 
واألي�صابات. )اإنجيل لوقا االإ�صحاح االّول( وله 
ناحية ر�صالتِه ومن  الكني�صة من  في  كبيرة  مكانة 

ناحية مكانتِه في الليتورجيا.
القّدي�ش يوحنا المعمدان اأعظم من نبّي: ي�صرح 
القّدي�س يوحّنا الذهبّي الفم عن عظمة النبّي يوحّنا 
اأّنه  ي�صوع  عن  االآخرون  االأنبياء  » تنّباأ  فيقول: 
ا،«  حقًّ اأّنه جاء  باإ�صبعه  فاأ�صار  يوحنا  اأّما  قادم، 
خطيئة  يحمل  الذي  الله  حمل  »هوذا  قائاًل: 

العالم« )يوحنا 29:1(.
الم�صيح  المعمدان مجّرد نبّي، ولكّنه عّمد  لم يكن 
مالك  عن  تنباأ  اإذ  مالخي  نبوؤة  حّقق  ا. بهذا  اأي�صً
ي�صير اأمام الّرّب. يوحّنا اإنتمى اإلى طغمة المالئكة، 
لي�س ح�صب الطبيعة، بل ب�صبب اأهّمية ر�صالته. اإنها 

تعني اأنه الر�صول الذي يعلن مجيء الّرّب.
هو  يوحّنا:  القّدي�ش  عن  تخبر   الليتورجيا 
الو�صيط بين العهدين القديم والجديد وخاتمة االأنبياء 

ومقام من ال�صريعة والنعمة في اآن، مختتمًا االأولى 
وباكورة  النامو�س  خاتمة  هو  الثانية.  ومفتتحًا 
العجائبية،  ب�صيرته  للمالئكة  الجديدة وم�صاِو  النعمة 
وقد اأجاز حياته كمثل مالك على االأر�س، و�صكن 
التوبة  وحياة  والبتولية  الزهد  نموذج  هو  القفر. 

والالهوى وزعيم الرهبان و�صاكن القفار. 
المعمدان عّدة  للقّدي�س يوحّنا  واألقابه:   اأ�سماوؤه 

اأ�صماء اأو األقاب مرتبطة بر�صالته:
1- مالك ال�سحراء: ُلقِّب بهذا اللقب نتيجة نبوءة 
قبل  الخام�س  القرن  في  مالخي  �صفر  في  اأتت 

الميالد تقريًبا.
كلمة مالخي هي كلمة عبرّية تعني »مالكي« اأو 
»ر�صولي«. وهي تعني هنا مالك الّرّب الُمر�َصل 
من قبله والذي ُيعلن خال�صه. هذه النبوءة ينتهي 
بها الكتاب في العهد القديم لتلهب القلوب بانتظار 
ينتهي زمن  النبوءة  وبهذه  البّر،  �صم�س  الم�صيح 
االأنبياء، فلن ياأتي اأنبياء بعد مالخي، واأّول من 
�صياأتي هو القّدي�س يوحّنا المعمدان، المالك الذي 

يهيء الطريق اأمام الم�صيح.
نبّي  اآخر  هو  القديم:  العهد  اأنبياء   2- خاتمة 
بين  و�صيًطا  فكان  ي�صوع  الّرّب  مجيء  اأعلن 

العهدين القديم والجديد.
قبله.  ياأتي  الذي  تعني  �صابق  كلمة  ال�ّسابق:   -3
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ال �صك في اأن ال�صباب هم بناة الم�صتقبل وعنفوانهم  
المثمر  والعمل  لالإنجازات  االأهم  المحرك  وهم 

وتحقيق الغايات ال�صامية.
الحبيبة  لجمعيتنا  االإدارية  الهيئة  من  واإيمانًا 
اإتخذت  توجهًا  العمل  ال�صباب في  اإدماج  باأهمية 
اإ�صتراتيجيًا باأن  يكون عام 2016 عام اإنطالقة 

حركة ال�صبيبة االأرثوذك�صية باالأردن الحبيب.
هذا هو ديدن جمعية الثقافة والتعليم االأرثوذك�صية 
حيث اأنها منذ اأكثر من 60 عامًا وهي تحمل العديد 
من الق�صايا المجتمعية المهمة: التعليمية والثقافية 
الوطن  اأبناء  تخدم  التي  والروحية  والوطنية 
اأو  العرق  اأ�صا�س  على  بينهم  تمييز  دونما  جميعًا 

الدين اأو الطائفة اأو المن�صاأ اأو الجن�س.
ومما ال �صك فيه اأن العمل ال�صبابي االأرثوذك�صي 
ذات  ال�صبيبات  من  العديد  على  ي�صتمل  باالأردن 
بطر�س  القدي�س  �صبيبة  مثل  المتميزة  االأن�صطة 
االأرثوذك�صية،  والتعليم  الثقافة  لجمعية  التابعة 
االأرثوذك�صية،  العربية  النه�صة  و�صبيبة 
ومجموعة ك�صافة ومر�صدات عمان االأرثوذك�صية 
وغيرها من ال�صبيبات الن�صيطة. ولكن المالحظة 
االأبرز اأنه ال يوجد ج�صم ياأخذ على عاتقه توحيد 
�صبابية  حركة  لت�صكيل  واالإتجاهات  الجهود  كافة 
المعالم  وا�صحة  اأردنية  عربية  اأرثوذك�صية 
ومحددة االأهداف واالإتجاهات تعمل الى جانب 

هل يكون عام 2016 بدء إنطالقة 
حركة الشبيبة األرثوذكسية

كلمة العددكلمة العدد

االأرثوذك�صية  ال�صبيبات  كل 
الفاعلة.

لقد تم العمل في الفترة ال�صابقة 
التن�صيقية  اللجنة  اإن�صاء  على 
االأرثوذك�صية،  بقلم م. اميل الغوريلل�صبيبات 

االإهتمام  عدم   ب�صبب  تكتمل  لم  التجربة  ولكن 
الحقيقي والدعم الفعلي من قبل الرئا�صة الروحية 
اأنه  ويبدو  المقد�صية.  االأرثوذك�صية  للكني�صة 
الفكرة  باأهمية  الرئا�صة  لهذه  قناعة  توجد  ال 
ومركزيتها. ومن الجلي لكل مراقب اأن اإهتمام 
بينها  لي�س  اأخرى  بنود  تحت  يقع  الرئا�صة  هذه 
الق�صايا االأرثوذك�صية التي يحتاجها اأبناء الكني�صة 

المقد�صية باالأردن وفل�صط�صن.
والتعليم  الثقافة  لجمعية  االإ�صتراتيجية  هذه  اإن 
للحركة  متجددة  اإنطالقة  دعم  في  االأرثوذك�صية 
مهام  �صلب  في  ت�صب  االأرثوذك�صية  ال�صبابية 
الرعوي  بالعمل  تتج�صد  التي  وروؤيتها  الجمعية 
الحفاظ  االأرثوذك�صي والتربية والتعليم، واأي�صًا 
على التالحم الوطني العروبي االأردني واالإنتماء 

الواحد الأبناء الوطن كافة.
ن�صعى لم�صاركة الجميع خ�صو�صًا االأجيال ال�صابة 
ينتج  اأن  بد  ال  الذي  العمل  هذا  في  واإنخراطها 
كل ما نطمح لتحقيقه ببركة �صيدنا ي�صوع الم�صيح 

و�صلوات القدي�صين و�صلواتكم جميعا.
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جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية ترعى 
أنشطة التجمع الشبابي في االردن 

والتعليم  الثقافة  جمعية  اإ�صتراتيجية  �صمن 
�صبابية  حركة  رعاية  في  االأرثوذك�صية 
اأرثوذك�صية باالأردن، اإنعقد اإجتماع تح�صيري 
ال�صابات  و  ال�صباب  من  العديد  ح�صره  اأول 
االأرثوذك�صية  الكني�صة  اأبناء  من  والفعاليات  
فوؤاد  م�صرح  في  وذلك  االأردن  في  المقد�صية 
  - االرثوذك�صية   الوطنية  المدر�صة  في  يغنم 

ال�صمي�صاني يوم االأحد 2016/6/26.

تحدث  ثم  جماعية،  ب�صالة  االجتماع  بداأ 
ال�صبيبة  لجنة  مقرر  الغوري/  اإميل  م.  ال�صادة 
مدار�س  لجنة  حداد/مقرر  واأمل  االإجتماعية 
االأحد واللجنة الروحية وجورج م�صحور/اأمين 
ال�صندوق و نائب مقرر لجنتي مدار�س االحد 

وال�صبيبة الروحية واالجتماعية.
بتعزيز  الخا�صة  لال�صتراتيجية  التطرق  تم 
لجنة  وجود  و�صرورة  ال�صبابية  الحركة 

بالتن�صيق  تعمل  بالجمعية  قوية  اجتماعية  �صبابية 
والى  بالجمعية  الروحية  اللجنة  مع  وبالتعاون 

جانب كل اللجان ال�صبابية الفاعلة باالأردن.
وحيث ال بد من اأن تقوم جمعية الثقافة بالدور 
يتم  اأن  و  به  قامت  طالما  الذي  الريادي 
اإحت�صان ال�صباب االأرثوذك�صي االأردني و عدم 
تركهم ُعر�صة الأن�صطة م�صبوهة روحيًا ووطنيا 

واإجتماعيًا.

منفتحة  بطريقة  المو�صوع  حول  النقا�س  تم 
واإيجابية حيث تقرر ت�صكيل لجنة موؤقتة الإدارة 

العمل خالل 3-6 االأ�صهر القادمة.
تتلخ�س مهام هذه اللجنة بالتالي:

بالجمعية  الموجود  ال�صبيبة  نظام  تحديث   -
على  ليعر�س  و  الراهن  الو�صع  مع  ليتالءم 

الهيئة االإدارية لالإقرار.
- البدء باأن�صطة جامعة للو�صول الأكبر عدد من 
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ال�صباب و ال�صابات من مختلف مناطق ااْلردن.
- التوا�صل مع ال�صبيبة و اجراء الم�صح لمعرفة 
والتي  عليها  التركيز  يرغبون  التي  االأن�صطة 

تحوز على ر�صى ال�صبيبة.
مع  القادمة  ال�صتة  لالأ�صهر  عمل  خطة  اإعداد   -
للجمعية  االإدارية  الهيئة  على  تعر�س  موازنة 

وتنفيذها بعد الموافقة. 
ال�صبابية  للحركة  عام  اجتماع  تنظيم   -
ح�صب  اإدارة  لجنة  انتخاب  فيه  يتم  االجتماعية 

النظام المعدل.
الذي  اللقاء  نهاية  في  الع�صاء  طعام  تناول  تم   
ياأمل الجميع باأن يكون بداية الإنطالقة متجددة 
االرثوذك�صية  االجتماعية  ال�صبابية  للحركة 

باالأردن الحبيب.
كما ُعر�س فيلم لمدة 8 دقائق من اإعداد الوفد 
العالمي  بالموؤتمر  الجمعية  مثل  الذي  ال�صبابي 
الم�صيحي الذي اإنعقد في ڤولغوغراد في رو�صيا 
جاء  ما  اأبرز  على  الح�صور  اإطالع  تم  وقد 
بالموؤتمر و ماهية م�صاركة وفد الجمعية و الكلمة 

التي األقيت باأ�صم الوفد.
التالية  من  موؤقتة  اإدارة  لجنة  تزكية  تم  قد  و   

اأ�صماوؤهم:
اللجنة الموؤقتة:

- نبيل �صنودي.              - عي�صى طنو�س.
- لينا اإم�صيح.                        - غ�صان حب�س.
- بطر�س دبو.                     - ريم عوي�س.
- يعقوب اإ�صعيد.                   - فاديا ن�صر.

- مرام بطار�صة.                 - رمزي قبطي.
- وجدي ن�صراوين .          - ابراهيم م�صلم.
- �صامر مدانات                     - تمارا �صنودة.
- �صارة بطار�صة.                 - �صليم العم�س.

     - �صعيد نادر.
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شبيبة الجمعية تشارك في المنتدى المسيحي 
الثاني في مدينة فولغوغراد الروسية

رئي�س  ت�صيركيزوف  اليك�صي  ال�صيد  من  بدعوة 
اتحاد العالم الم�صيحي �صارك مجموعة من �صبيبة 
الثاني  العالمي  الم�صيحي  الموؤتمر  في  الجمعية 
والذي اإنعقد في مدينة فولغوغراد »�صتالين غراد 
�صابقًا« في جمهورية رو�صيا االإتحادية بم�صاركة 

جمهوريات رو�صيا االإتحادية وجورجيا و�صربيا 
واأرمينيا واليونان و�صوريا واالأردن وفل�صطين.

 في الفترة من 2016/6/9-6
وقد القى ال�صيد غ�صان حب�س  كلمة جمعية الثقافة 
االأردن  م�صيحيي  عن  االأرثوذك�صية  والتعليم 
وفي  االأرثوذك�صية  الموؤ�ص�صات  ودور  والمنطقة 
االأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة  جمعية  مقدمتها 
الوجود  على  الحفاظ  في  الوطني  ودورها 
تتمثل  والتي  المقد�صة،  البقعة  هذه  في  الم�صيحي 
في دعم مدار�س االأحد في المملكة وفي اإبتعاث 
في  الكهنة  اأبناء  وتعليم  الالهوت  لدرا�صة  الكهنة 
التربية  لتعليم  المجال  اإف�صاح  مدار�صها، وكذلك 
التاأهيل  دورات  خالل  من  الم�صيحية  الدينية 

الديني واإقامة الرحالت الروحية داخل االأردن 
الدينية  المحا�صرات  تنظيم  وكذلك  وخارجه، 

وور�صات العمل . 
الجل�صات  من  العديد  المنتدى  ت�صمن  وقد 
والحوارات والبرامج والتي تحدثت عن الوجود 

الم�صيحي في ال�صرق ودور االإعالم في الحفاظ 
على  الموؤتمر  ا�صتمل  وقد  الوجود.  هذا  على 
المحاور االآتية التي نوق�صت في عّدة منتديات:

االإعالمي،  المنتدى  الدولية،  العالقات 
الم�صيحي«،  الحج   « الم�صيحية  ال�صياحة 

والمنتدى التجاري. 
قام الوفد بالعديد من اللقاءات مع جميع الوفود 
الم�صاركة خالل اأيام االإقامة في رو�صيا، حيث 
قام الوفد باالجتماع مع وفود كل من �صربيا 
فل�صطين   و  �صوريا  و  اأرمينيا  و  اليونان  و 
والموؤ�ص�صات الرو�صية الدينية واالجتماعية من 
اأجل بناء عالقات مع هذه الموؤ�ص�صات بمجاالت 
واأي�صا  الك�صافة،  و  االآحد  مدار�س  و  ال�صبيبة 
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االتفاق  تم  حيث  المتعددة  الو�صائط  بمجاالت 
برامج  �صمن  االن�صطة  من  العديد  على  المبدئي 

زمنية محددة.
مع  �صحفية  مقابالت  باإجراء  الوفد  قام  كما 
اإذاعية  مقابالت مع محطة  و  الر�صمية  ال�صحف 

رو�صية، ومقابلة تلفزيونية. 
لوقا  المطران  مع  لقاًء  اي�صا   الرحلة  ت�صمنت 
بطريرك  وم�صاعد  �صيدنايا  مطران  الخوري 
اأنطاكيا البطريرك يوحنا العا�صر اليازجي حيث 

طماأننا على و�صع اإخوتنا اأبناء بطريركية اأنطاكيا 
للوفد  الدعوة  �صيادته  وجه  وقد  �صوريا.  في 

االأردني لح�صور  المنتدى القادم في �صيدنايا.
كما تم دعوة الوفد لالإطالع على الدير الذي �ُصّيد 
على اأنقا�س دير قديم مدمر، وتبرع الوفد بمبلغ 
مالي م�صاهمة في ت�صييد الدير كما قدم الوفد اأيقونة 
الم�صارك  االردني  الوفد  الدير من  في  لو�صعها 

في الموؤتمر الم�صيحي الثاني في فولغوغراد.
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تخريج الفوج الثاني واألربعين
تم تخريج الفوج الثاني واالأربعين من اأطفال رو�صة وهبة تماري والبالغ عددهـــــــم )176( طفاًل 
ال�صيدة  الرئي�س  الدكتور اح�صان حمارنة ونائب  الهيئة االدارية  على ثالث مجموعات برعاية رئي�س 
نهى �صنودة ومقررة اللجنة المدر�صية ال�صيدة نرمين �صنداحة يوم الجمعة 2016/6/3 حيث بداأ االحتفال 
بال�صالم الملكي و�صالة مباركة من االأب بطر�س جنحو واالأب الدكتور ابراهيم دبور واالأب الك�صيو�س 
المدر�صية ومديرة  اللجنة  الهيئة االإدارية ومقررة  قاقي�س، وتقديم كلمة من قبل رئي�س ونائب رئي�س 
الرو�صة ال�صيدة زهية �صداد اأبو خ�صر. تخلل الحفل مجموعة اأغاٍن قدمها اأطفال الرو�صة. وفي نهاية 

الحفل تم توزيع ال�صهادات على االأطفال الخريجين.
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مهارات التواصل لبناء فريق عمل فّعال
اإيمانًا من الهيئة االإدارية باأهمية التدريب 
م�صتوى  رفع  في  وفاعليته  والتطوير 
اأداء الموظفين و�صقل مهارتهم، ُعقدت 
التوا�صل  مهارات  حول  عمل  ور�صة 
لخلق فريق عمل فّعال لموظفي الجمعية 
 2016/  6  /  29-25 من  الفترة  في 
عبده،  م�صطفى  �صناء  الدكتورة  قدمتها 
د.  قدمته  ما  مع  الح�صور  تفاعل  وقد 

�صناء مما اإنعك�س اإيجابيًا على الح�صور، و�صتكون 
التي  الور�صات  من  ل�صل�صلة  بداية  الور�صة  هذه 
الوظيفي  االأداء  بم�صتوى  االإرتقاء  الى  �صتوؤدي 
العاملين في مركز  بين  التوا�صل   وتطوير عملية 

الجمعية والموؤ�ص�صات التعليمية التابعة لها.
ال�صيدة  الرئي�س  نائب  �صّلمت  الور�صة  نهاية  وفي 

نهى �صنودة ال�صهادات على الم�صاركين.
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اأخبار رو�شة الوطنية االأرثوذك�شية / اال�شرفيةاأخبار رو�شة الوطنية االأرثوذك�شية / اال�شرفية

تخريج الفوج الواحد والثالثين 
من روضة الوطنية األرثوذكسية / األشرفية

االإدارية  الهيئة  رئي�س  رعاية  تحت 
تخريج  تم  حمارنه  اإح�صان  الدكتور 
اأطفال  من  والثالثين  الواحد  الفوج 
 .2016/6/4 ال�صبت  يوم  الرو�صة 
وقد بداأ االإحتفال بدعاء من االب �صالم 
مدانات ليحفظ الله الجميع ويباركهم، 
ثم قدم راعي الحفل  د. اإح�صان حمارنه 
التهنئة لالأطفال واأولياء االأمور بمنا�صبة 
تخرجهم، ثم القت مديرة الرو�صة د. 
لالأطفال  تمنت  كلمة  مي�صون عكرو�س 

دوام التقدم والنجاح في حياتهم. وقدم االأطفال خالل الحفل مجموعة من الفقرات التي اأدخلت البهجة 
والفرح في نفو�س الجميع. وفي نهاية الحفل وزع راعي الحفل ال�صهادات على الخريجين.
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اأخبار  جلنة مدار�س االأحداأخبار  جلنة مدار�س االأحد

أثر عقد اإليجار إذا لم يحصل المالك على إذن إشغال

ورشة عمل )المنهجّية الناشطة 1(

ورشة عمل )اعداد المخيمات(

العقود  في  كثيرًا  وُيثار  مهم  المو�صوع  هذا 
اأن  االإيجار  عقود  في  العامة  والقاعدة  التجارية، 
ُيمّكن المالُك الم�صتاأجر من االإنتفاع بالماأجور وفق 
االإيجار  الأن  العقد،  في  تحديدها  تّم  التي  الغايات 
تمليك منفعة واإذا لم يتمكن الم�صتاأجر من االإنتفاع 

بالماأجور، فما الفائدة من العقد؟
بالماأجور  االإنتفاع  ي�صتطيع  ال  الم�صتاأجر  اأن  وبما 
دون اإذن االإ�صغال، يتوجب على المالك )الموؤجر( 
الح�صول عليه ح�صب االأ�صول وت�صليمه للم�صتاأجر 
على  الح�صول  من  بدوره  الم�صتاأجر  يتمكن  كي 
لممار�صة  المطلوبة  والرخ�س  المهن  رخ�صة 
يتمكن  لم  اإذا  اأما  بالماأجور.  واالإنتفاع  اأعماله 

الّروحّية  وال�صبيبة  االأحد  مدار�س  لجنة  اأقامت 
خّدام  وتدريب  اإعداد  دورة  من  الثالثة  الحلقة 
مدار�س االأحد بعنوان )المنهجّية النا�صطة 1( يومي 
 2016/5/27 والجمعة   2016/5/25 االأربعاء  
ال�صمي�صاني. االأرثوذك�صّية/  الوطنّية  المدر�صة  في 

�صارك في الحلقة 60 خادمًا وخادمة وطالب من 

اأقامت لجنة مدار�س االأحد وال�صبيبة الروحّية الحلقة 
مدار�س  خدام  وتدريب  اإعداد  دورة  من  الرابعة 
يوم  وذلك  المخيمات(  )اعداد  عنوان  تحت  االأحد 

اإختيار اأ. �سامل جنمة

عليه  الح�صول  من  الموؤجر 
عقد  ُيعتبر  ذلك،  في  ر  ق�صّ اأو 
االإيجار باطاًل، اإ�صتنادًا اإلى ن�س 
المادة 163 من القانون المدني 
التي تذهُب اإلى بطالن العقد اإذا 
منع ال�صارع ) الُم�صرع( التعامل 

في �صيء اأو كان مخالفًا للنظام العام اأو االآداب. 
وممار�صة  بالماأجور  االإنتفاع  الُم�صّرع  منع  فاإذا 
رخ�صة  على  الح�صول  دون  التجاري  العمل 
المهن والتي تعتمد على اإذن االإ�صغال بالتالي ُيعتبر 
بعدم وجود  الم�صتاأجر  علم  لو  باطاًل، حتى  العقد 

اإذن االإ�صغال عند توقيع العقد.

مراكز مدار�س االأحد الواعدين. تلّخ�صت درو�س 
ة  ح�صّ اإعداد  طريقة  في  اأ�صا�صّي  ب�صكل  الدورة 
اأ�ص�س  ومراعاة  االأحد  مدار�س  لطلبة  نموذجّية 
كفاءة  رفع  اإلى  يوؤدي  بما  المنهجّية  هذه  ومعايير 
واإي�صال  االأحد  مدار�س  ور�صة  اإدارة  في  الخادم 

المو�صوع للطلبة بطريقة �صحيحة وم�صّوقة.

الوطنية  المدر�صة  في   2016/6/17 الموافق  االأحد 
خادمًا   65 فيها  �صارك  ال�صمي�صاني  االأرثوذك�صية/ 
وخادمة وطالب من مراكز مدار�س االأحد الواعدين

الزاوية القانونيةالزاوية القانونية
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ارتفاع درجة الحرارة
و ت�صمى اأي�صا الحّمى – ال�صخونة 

فوق  الج�صم  حرارة  درجة  فيها  ترتفع  حالة  هي 
الم�صتوى الطبيعي وتعتبر واحدة من اأكثر اأعرا�س 
االأمرا�س اإنت�صارا ، و عندما تكون الحّمى العر�س 
اإ�صم  من  جزءًا،  ت�صبح  قد  فاإنها  للمر�س  الرئي�صي 
الحّمى  اأو  القرمزية  الحّمى  حالة  في  كما  المر�س 

ال�صفراء 
تنظم درجة الحرارة من قبل الغدة اأو المنطقة تحت 
في  تقع  التي  و    Hypo thalamus اإل  اأي  المهاد 
Dience pholon  حيث  الدماغ المتو�صط الم�صّمى 
ف�صيولوجية  اآليات  اإلى  الحرارة  ارتفاع درجة  يعود 
ي�صاف  الحيوية.  الوظائف  على  يطراأ  عام  تغير  و 
اإليه �صرعة غير طبيعية لبع�س اأعمال الج�صم ك�صرعة 
دقات القلب و التنف�س مع ا�صطراب للجهاز الع�صبي.
درجة  تعتمد  للج�سم:  الطبيعية  الحرارة  درجة 
حرارة الج�صم على عدة عوامل مثل طبيعة ال�صخ�س 
ووقت  عمله  وطبيعة  ال�صخ�س  عمر  وعلى  وبنيته 

ومكان قيا�صها.
الحرارة  درجة  تقا�س  الحرارة:  درجة  اأخذ  طرق 
اأو من  ال�صرج  اأو فتحة  الفم  اإما من  عن عدة طرق 
تحت االإبط اأو من فتحة المهبل و من االأذن و اأحيانا 
من �صطح الجلد وبوا�صطة عدة اأنواع من الموازين.

الأ�سباب : لي�س كل اإرتفاع في درجة الحرارة هو 
جو  في  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  فمثال   . حّمى 
اأو كثرة اللبا�س  اأو الجلو�س في حمام بخاري  حار 
ترفع  قد  كلها   ، ال�صيف  في  زيادة  الطفل  تغطية  و 
درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي للج�صم، ولكن 
في مثل هذه الحاالت يقوم الدماغ باإعطاء التعليمات 
اإفراز  خالل  من  الحرارة  درجة  لخف�س  للج�صم 

العرق و زيادة اإن�صياب الدم في الجلد . 
اأما الأ�سباب المر�سية فهي:

�صواء  الج�صم  في  البكتيرية  و  الفيرو�صية  االإلتهابات   -
اأو  الحلق  اأو  اللوزتين  اأو  العلوي  التنف�صي  الجهاز  في 
البولي  الجهاز  وكذلك  الهوائية،  الق�صبات  و  الرئتين 
الع�صبي  الجهاز  اإلتهابات  اأو  البولية  الم�صالك  كاإلتهاب 

كال�صحايا و غيرها . واإلتهابات المعدة واالأمعاء .
- الحمى المالطية اأو الحّمى ال�صفراء و غيرها.

- االأمرا�س الروماتزمية  
المناعة  واأمرا�س  االأورام   -

باأنواعها المختلفة و المتعددة 
اأي  كالوكيميا  الدم  -اأمرا�س 
اللعب  اأو  العمل  الدم،  األياف 

تحت اأ�صعة ال�صم�س الحارة
اأثناء  ال�صوائل  تناول  -نق�س في 

اليوم .
و غيرها الكثير من االأ�صباب و االأمرا�س الوراثية 

و الجينية كحّمى البحر المتو�صط.
- ردة فعل تجاه عقار طبي اأو عند اإعطاء اللقاحات 
ن�سائح لخف�ش درجة الحرارة : ال يجوز تخفي�س 
اإ�صتخدام  و  باإ�صتعمال  الفور  على  الحرارة  درجة 
االأعرا�س  يخفي  اأن  ذلك  �صاأن  من  اإذ  االأدوية 
مدة  اإطالة  في  ت�صاعد  قد  و  مر�س  الأي  الم�صاحبة 
المر�س وهناك عدة طرق لتخفي�س درجة الحرارة:

- تخفيف المالب�س و اإرتداء المالب�س الخفيفة نوعا ما 
 - ت�صطيف الطفل داخل حمام بالماء الفاتر

للجفاف  تجنبا  الع�صائر  و  كالماء  ال�صوائل  �صرب   -
حيث يفقد الج�صم كمية اأكبر من الماء اأثناء الحّمى 

كالبرا�صتمول   – الحرارة  مخف�صات  اإ�صتعمال   -
اأو  ال�صرج  اأو  الفم  طريق  عن  �صواء  والبروفين 
الوريد و ذلك ح�صب درجة الحرارة و خا�صة عند 
االأطفال اإْذ تعطى ح�صب وزن الج�صم . ويجب على 

االأهل مراجعة الطبيب في الحاالت التالية :
- اإذا كان ر�صيعًا اأقل من 3 �صهور وحرارته 37،9 

درجة مئوية من ال�صرج
-  اإذا كان ر�صيعًا 3 – 6 �صهور و حرارته اأكثر من 

38،3 درجة من ال�صرج
- اإذا كان ر�صيعًا 6 – 12 �صهر و حرارته 39،4 

درجة مئوية اأو اأعلى 
- حّمى ت�صتمر اأكثر من 48 �صاعة – 72 �صاعة 

- حّمى اأكثر من 40،5 درجة مئوية 
- اإذا �صاحبها ت�صنجات حرارية 

بل هي  بنف�صه  قائما  لي�صت مر�صا  الحّمى في حقيقتها 
نتيجة مجهود عظيم يبذله الج�صم للتخل�س من المر�س 

و الإرجاع التوازن الج�صدي لحالته الطبيعية 

الدكتور
عودة ال�سلمان
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ن�سائح وار�سادات حلياة اأف�سل 
اأولآ : الناحية ال�سحية

• اإ�رشب املاء بكرثة
كاالأمراء،  الغداء  كامللوك،  الفطور  تناول   •

والع�صاء كالفقراء.
• تناول االأطعمة التي تنمو على ال�صجر والنباتات،  

وال تتناول االأطعمة امل�صنعة .
• اإف�صح املجال للتاأمل و/اأو ال�صالة .

اأن تتكلم( كل يوم لع�رش  اإجل�س لوحدك )دون   •
دقائق على االأقل.

• يجب اأن تنام �صبع �صاعات على االأقل يومياآ .
• اإم�س من 10 – 30 دقيقة يومياآ واإبت�صم واأنت مت�صي.

ثانياآ : الناحية ال�سخ�سية 
جتهل  فاإنك  االآخرين،  بحياة  حياتك  تقارن  ال   •

م�صار حياتهم احلقيقية.
• ال تهدر وقتك باالأفكار ال�صلبية اأو االأ�صياء التي ال 
ت�صتطيع تغيريها ، فبداًل من ذلك حول طاقتك 

الى اأوقات اإيجابية يف احلا�رش.
• ال تبالغ يف اأي ت�رشف ، اأ�صبط نف�صك دائماآ .

• احل�صد م�صيعة للوقت، لن يعو�س النق�س لديك.
• ال تكره اأحداآ ، احلياة ق�صرية جداآ.

ألمعلوماتية من 
صفحات األنترنت

اإختارها:  املهند�ش 
جابي فريد عو�ش

بقلم:  اأ.د يو�سف م�سنات

عن  امل�صوؤول  الوحيد  اأنت   •
�صعادتك ولي�س اأي �صخ�س 

اآخر .
احلياة  باأن  االإدراك  يجب   •

مدر�صة ، ونحن نتعلم منها.
• اإبت�صم اأكرث، اإ�صحك اأكرث.

ثالثاآ:ناحية املجتمع,
• اإت�صل بعائلتك دائماآ .

الى  اأ�صف  يومياآ.  للغري  مفيدة  اأ�صياء  اإعمل   •
االأعمال اجليده دائماآ.

• ت�صامح مع اجلميع على كل �صيء ، حاول دائماآ.
• اإق�ِس بع�صاآ من وقتك مع كبار ال�صن و�صغارهم، 

لتتعلم الكثري عن احلياة.
• حاول اأن جتعل اأ�صخا�صاآ يبت�صمون يومياآ ، على 

االأقل ثالثة اأ�صخا�س.
• اأالأولوية لعائلتك واأ�صدقائك ، عملك لن يعتني 

بك عند املر�س .
رابعاآ:الناحية احلياتية

• اإعمل االأ�صياء ال�صحيحة ، فهي تثمر مع مرور الزمن.
وفكر  لوحدك  ،اعتكف  غا�صباآ  تكون  عندما   •

جيداآ قبل اخلروج ولقاء االآخرين.
• العفو ي�صمد كل اجلراحات 

• ال تن�س االإ�صتمتاع بوقتك و التجارب التي متر 
بها مع االأ�صخا�س امل�صاركني بها معك.

                 الصداقة 
غالبًا ما تفرق امل�صالح املادية املتعار�صة  بني اال�صدقاء فيتحول االأ�صدقاء اإلى خ�صوم. 
وللحقيقة فاإن امل�صالح املادية قد تّقرب اأو تفرق بني املعارف ولي�س بني االأ�صدقاء، الأن 
ال�صداقة هي م�صاعر اإن�صانية نبيلة تنم عن ال�صدق والوفاء بني قلوب مفعمة باملحبة وعقول 
مكتنزة باحلكمة. ولذا فقد نتفياأ ظالل �صجرة ال�صدق �صواء حملت ثمار املنافع املادية او مل 
حتملها ، الأن املنافع املادية هي ثمار ال�صداقة ولي�صت جذورها.فال�صداقة هي كالورود 

خاطرةخاطرة

اجلميلة التي ت�رش العيون بجمالها وتنع�س النفو�س باأريجها دون اأن ت�صبع البطون.
ت�صوروا  لو اأن ال�صداقة هي التي جمعت بني هتلر وت�رشت�صل و�صتالني بدال من العداوة ، لكان حال العامل 
قد تغري من �صقاء اإلى هناء ومن دمار اإلى بناء. فهل ميلك زعماء عاملنا احلايل احلكمة ال�صتخال�س العرب 

من ما�صينا القريب ؟
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تتمة الرسالة الروحية صفحة 2

يتقدم رئي�ش واأع�ساء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�سية بالتهنئة 
والتربيك لكل من:-

اكليل  ال�صاحوري مبنا�صبة  ال�صيدة نارميان جمروج  ال�صاحوري وزوجته  ال�صيد اح�صان   -
جنلهم مي�صيل على االأن�صة زينة عطاالله بتاريخ 3 /6/ 2016.

- الزميلة �صريين الرب�صي قاقي�س وزوجها الدكتور رائد كمال قاقي�س مبنا�صبة اكليل اإبنتهم 
يارا على ال�صيد با�صل اميل فانو�س بتا ريخ 6/22.

- الزميلة فاتن كراد�صه وزوجها ال�صيد عوين كراد�صه مبنا�صبة اكليل جنلهم ال�صيد فار�س كراد�صه على 
االآن�صة الرا ال�صامل كما ونهنىء الزميلتني دميا ودانا كراد�صه بزفاف �صقيقهم فار�س بتاريخ 6/22.

- تهنئة للزميل �صامي جزراوي من مكتب اجلمعية باملولود اجلديد مي�صيل بتاريخ 2016/6/27.
- الزميلة �صهى برهومة �صنودة من مدر�صة ال�صمي�صاين مبنا�صبة اكليل جنلها فرا�س على االآن�صة ليديا 
احللته كما ونهنىء الزميلة منى برهومه من مكتب اجلمعية باكليل ابن �صقيقتها �صهى بتاريخ 6/30.
- الزميلة جنوى عواد خوري من مدر�صة ال�صمي�صاين وزوجها املهند�س وائل خوري مبنا�صبة 

اكليل جنلهم الدكتور ليث خوري على االآن�صة �صتيفاين روبين�صون بتاريخ 2016/7/2
- تهنئة لالخت تريز دايخ مبنا�صبة قدوم احلفيدة باميال جورج �صل�صع بتاريخ 2016/5/28

تهنئة وتربيك

اأقوى  هو  َمْن  َبعدي  » ياأتي  قائاًل:  يكرز  وكان 
�َصْيَر  واأِحلَّ  اأْنَحنَي  اأْن  اأَ�صَتحقُّ  ال  ِمنِّي، واأنا 
ُدُكم  َفُيَعِمّ هو  واأّما  ِبالماء،  دُتُكم  َعمَّ اأنا  ِحَذاِئِه. 

ِبالّروح القد�س«. )مر6:1(
وكونه ال�ّصابق ن�صاهد دائًما في االإيقون�صطا�س )اأي 
حامل االأيقونات( اأيقونة القّدي�س يوحّنا المعمدان 

على ي�صار اأيقونة ال�ّصّيد اأّي الّرّب ي�صوع.
ابغ م�صتّقة من فعل �صبغ  ابغ: كلمة ال�صّ  4- ال�سّ
ما  محو  اأجل  من  الكامل  التغطي�س  يعني  وهذا 
معنى  الفعل  ولهذا  جديدة.  حّلًة  واأخذ  قديم  هو 
اإلى  ي�صير  فهو  الم�صيحّية  في  ا  جدًّ كبير  الهوتّي 

موت وقيامة ي�صوع.
القّدي�ش  اأيقونات  في  الم�ستركة   الخ�سائ�ش 

يوحّنا المعمدان:

ا. - زهده: كان طعامه جرادًا وع�صاًل  بّرًيّ
الله  اأجل  من  مجاهدًا  الن�صكّي: كان  الطابع   -

ودائم اال�صتعداد.
وواجه  الحّق  على  ي�صاوم  االإ�صت�صهاد: لم   -

هيرود�س جهاًرا بخطيئتِه. 
خم�صة  المعمدان  يوحّنا  للقّدي�س  القّدي�ش:  اأعياد 

اأعياد على مدار ال�صنة وهي على ال�صكل االآتي:
•  تذكار مولده في 24 حزيران.
•  تذكار قطع راأ�صه في 29 اآب.
•  تذكار الحبل به في 23 اأيلول.

•   تذكار وجود اأّول وثاني لهامته  في 24 �شباط.
•  تذكار ثالث لوجود هامته في 25 اآيار.

فب�سفاعة القّدي�ش يوحّنا المعمدان اأّيها الّرّب 
ي�سوع الم�سيح اإلهنا ارحمنا وخّل�سنا. اآمــين
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وردت اإلينا الأ�سئلة التالية عن مفهوم ال�سفاعة:
•  هل يقبل الله �سلواتنا من اأجل الآخرين؟

هناك اآيات كثيرة في االإنجيل المقد�س تبين ر�صى الله وا�صتجابته للطلبات 
من اجل بع�صنا البع�س نذكر منها:

طلبات  تقام  اأن  �صيء،  كل  اأول  »فاأطلب   )4-1:2( تيموثاو�س   1*
هذا  النا�س،...،الأن  جميع  الأجل  وت�صّكرات  وابتهاالت  و�صلوات 
ح�صن ومقبول لدى مخل�صنا الله، الذي يريد اأن جميع النا�س يخل�صون، 

واإلى معرفة الحق يقبلون«.
له  اأعجوبة  اأول  في  االإله  والدة  لطلب  الم�صيح  ي�صوع  الرب  ا�صتجابة   *
)بتحويل الماء اإلى خمر في عر�س قانا الجليل( اإكراما لها بالرغم من اأنه 

لم يكن قد حان الوقت الجتراحه العجائب.)يوحنا2: 1 – 11( 

من  العقيدة االرثوذكسية

• هل باإمكاننا ال�سالة من اأجل الراقدين؟ وهل ي�ستطيع القدي�سون الراقدون ال�سالة من اأجلنا؟
نحن ال نوؤمن بالموت واإنما باالنتقال من هذا العالم المادي اإلى العالم الروحاني متى )22:32( )لي�س الله اإله اأموات 

بل اإله اأحياء( فكلنا م�صتركون بج�صد الم�صيح الواحد، نحن ن�صّلي لهم وهم بدورهم ي�صّلون لنا اأي�صا.
فهناك فوائد عديدة لطب �صلوات االآخرين فهي تعّلمنا التوا�صع، وحين ي�صتجيب الله ل�صلوات القدي�صين 
يحّثنا ذلك على االإقتداء ب�صيرة حياتهم، و نحن حين ن�صلي الأجل اإخوتنا نتعّلم المحبة الحقيقية واأننا ج�صد 
اأيها  تخف  »ال  خال�صنا  الأجل  الفر�س  ويترّقب  يحبنا  فهو  الله  وجه  اأمام  مر�صيٌّ  وهذا  الواحد.  الم�صيح 

القطيع ال�صغير، الأن اأباكم قد �صّر اأن يعطيكم الملكوت« لوقا )12:  32( 

رئي�ش 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,والى جنات اخللد: 
كراد�صة  اإن�صاف  لل�صيدة  اأحرالتعازي  الكراد�صة  ق�صو�س  �صامل  وديع  املرحوم  بوفاة  الكراد�صة  ع�صرية   •
اللجنة االإجتماعية والن�صائية بوفاة زوجها ونتقدم من  املحبة وع�صو  املوؤ�ص�س يف ن�رشة ر�صالة  الع�صو 
نائب رئي�س جمل�س اأولياء االأمور واملعلمني ال�صيد مالك كراد�صة باأ�صدق تعازينا وموا�صاتنا بوفاة والده.

• قد�س االأب ابراهيم دبور بوفاة والده املرحوم خليل دبور يف الواليات املتحدة االأمريكية .
• الزميلة تغريد احلن من مدر�صة االأ�رشفية بوفاة والدتها املرحومة �صلمى طنو�س احلن.

البهو  �صهري  الزميلة  زوجته  من  ونتقدم  اخلوري  طنا�س  جورج  عماد  املرحوم  بوفاة  البهو  اآل   •
والطالب جورج واخلريجة جني من مدر�صة ال�صمي�صاين باأحر التعازي.

• الزميلة مرام اأبو الهيجاء من مدر�صة ال�صمي�صاين بوفاة والدها املرحوم حممد قا�صم اأبو الهيجاء » اأبو غالب«.
من  التعازي  باأحر  ونتقدم  ال�صو�صو  عبود  فهمي  املرحوم  بوفاة  اخلوري  واآل  ال�صو�صو  اآل   •

الع�صو عماد ال�صو�صو بوفاة والده.
• الطالبان لو�صي وكيفورك من مدر�صة االأ�رشفية بوفاة والدهم املرحوم كرابيت بابكنيان.
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من أقوال السيِّد المسيح له المجد
اختارها : اليا�ش �سفيق نينـو

»ل ت�سطرب قلوبكم,  اأنتم توؤمنون بالله,  فاآمنوا بي« )يو1:14( 
تف�سريها

ِقَبل يهوذا  العالم وت�صليمه من  يتحدث مع تالميذه عن خروجه من  المجد عندما كان  له  د  ال�صيِّ قالها  االآية  هذه 
ده »�صلبه«،  وُيطمئنهم طالبًا اأن ال ي�صطربوا لمفارقته لهم بالج�صد اإذ اأنه �صير�صل لهم  اال�صخريوطي لليهود وتمجُّ
ي االأول«،  فاأو�صح لهم بذلك قدرة الهوته،  اإذ عرف االأفكار  روحه القدو�س ليكون معزيًا اآخر لهم »هو المعزِّ

التي راودتهم ب�صبب خوفهم من المجهول بعد تركه 
لهم ج�صديًا،  واأن عالج اال�صطراب والخوف هو 
االإيمان بالله وبكلمته الذي هو نف�صه الكلمة المتج�صد 
»والكلمة كان عند الله،  وكان الكلمة الله« )يو1:1( 
فهو  )يو14:1(  بيننا«  وحلَّ  ج�صدًا  �صار  »والكلمة 
)2كول9:2(  الالهوت«  ملء  »كل  ج�صديًا  يحتوي 
قال  لذلك  الالهوت.  في  واحد  واالبن  واالآب 
هو  الم�صيح  الأن  بي«   فاآمنوا  بالله،   توؤمنون  »انتم 
»الله ظهر في الج�صد« )اتي16:3(، كما كان دائمًا 
)يو9:14(  االآب«  راأى  فقد  راآني  »الذي  يردد 
يعرفـون  وبذلك  )يو30:10(  واحد«  واالآب  و»اأنا 
فاديًا  فيتخذوه ويعبدوه  االإلهي  د  التج�صُّ �صبب ومعنى 

ومخل�صًا لهم ولكل من يوؤمن به .

www.facebook.com/groups
13301842671034671


