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سبت الراقدين 
)سبت األموات(
اإعداد مكتب مدار�س الأحد وال�شبيبة الروحّية

الإيماِن  لِب  �صُ من  الراقدين  اأجِل  من  ال�صالُة 
الم�صيحّي، اإْذ اأن حياَة الإن�صاِن ل تنتهي مع تحُلِل 
بل  ج�صِده،  عن  روحه  وانف�صاِل  التُّرابيِّ  ج�صِمه 
ا بالروح بانتظاِر القيامِة العاّمة.  ي�صتمرُّ الإن�صاُن حيًّ
ل موَت في الم�صيحّيِة ولكنه رقاٌد وانتقاٌل اإلى حياٍة 

اأبدّية، ولهذا َندعوُه �صبَت الراقدين.  
�صبي الموُت بموِت الم�صيِح على ال�صليب، وبنزوِله 

اإلى الجحيم ُغلَب الموُت في ُعقِر داِره.
عندما ُكتب الجزء الأّول من د�صتور الإيمان في 
٣2٥م،  عام  نيقية  في  الأّول  الم�صكونّي  المجمع 
عّنا  لَب  »�صُ بل  »ماَت«  كلمة  الآباء  ي�صتعمل  لم 
وقاَم  وُقبَر  َم  وتاألَّ البنطّي،  بيالط�َس  َعهِد  على 
اللفظّي  المعنى  وذلك لأّن  الثالث«.  اليوِم  في 
ي�صوَع  وللرّب  والعدم.  الفناُء  هو  »موت«  لكلمَة 
والطبيعَة  وب�صرّيًة،  اإلهّيًة  كاملتان،  طبيعتان 
الإلهّيَة ل تموُت ومن هنا قاَم ب�صلطاِن ذاِته، وهو 

�صيقيُم الأحياَء والأموات.
اإن�صان،  يا  له:  ب�صٍر وتقوُل  الم�صيحّيُة تخاطُب كلَّ 
يعود،  التراِب  واإلى  التراِب  من  »ج�صدي  قْل: 
الكني�صة  ُتقيم  لذلك  توؤوب«.  بارئها  اإلى  ونف�صي 
القيامة  للراقدين على رجاء  تذكاًرا  الأرثوذك�صّية 
ب�صبت  ويعرفان  ال�صنة،  في  مّرتين  المجيدة 

الأموات:
يعرف  ما  اأو  اللحم  مرفع  اأحد  قبل  الأّول: يقع 

ليتورجًيا باأحد الدينونة.

الثاني: وهو ال�صبت الذي ي�صبق اأحد العن�صرة مبا�صرًة.
اأحِد  اأي  اللحِم،  مرفِع  قبَل  الأول  ال�صبِت  ياأتي 
وحَده  باللِه  مرتبطُة  الدينونَة  لأنَّ  وذلك  الدينونِة 
تعني  والدينونة  الرجاء.  على  ت�صّلي  والكني�صُة 
يخ�صعوا  لم  اأمواتنا  الثاني، ولأن  الم�صيح  مجيء 
لهم  طالبين  ال�صالة  في  نذكرهم  بعد،  للدينونة 
كما  الالمتناهية،  العظمى  الله  ورحمة  الراحة 

نذّكر في الوقت ذاته اأنف�صنا بالتوبة.
ال�صبت الآخر مرتبط بالروح القّد�س الذي هو عّلة 
الحياة والنعمة والقدا�صة، وفيه تطلب نعمة الروح 

القد�س للراقدين لتعزيتهم وراحتهم.
 مالحظات:

�س  �صَ ١- كّل �صبت في الليتورجيا الأرثوذك�صّية ُمخَّ
للراقدين، كذلك في كّل قّدا�س اإلهي ُيذكر فيه 

الراقدون.
الحقيقي  المائت  لأن  الم�صيحية  في  موَت  ل   -2
الم�صيح  ي�صوع  الّرب  لنعمة  الراف�س  هو 

وح�صوره في قلبه.
الأبدّية  القيامة  رجاء  على  يرقدون  اأمواتنا  فالأّن 
وبالتالي ل يموتون، ولأّن �صّيد الحياة وم�صدرها 

تج�ّصد،فاإننا قائمون معه في يوم القيامة. 



٣

إلى األمام لخريجي الوطنية األرثوذكسية / األشرفية
كلمة العددكلمة العدد

و�صكر  واإمتنان  عودهم،  اإ�صتد 
وفخر  اإعتزاز  يقابله  وفير 
جهودهم،  بنتاجات  المعلمين 
نجاح اإثَر نجاح، فكم من معلم 
فخرا  المجال�س  في  راأ�صه  رفع 

بطلبته.
ال�صهادة الثانوية تاج للمتعلم ثمرة اإجتهاده وعمله 
العلم  لطلب  جديدة  اإنطالقة  الدوؤوب،  الجاد 
فيها  الحياة،  درب  في  جديدة  �صفحة  الجامعي، 
وليكن  بالنف�س...  والثقة  الذات  على  الإعتماد 
اإختيار التخ�ص�س الجامعي �صائبا، منا�صبا للميول 

الدرا�صية ومتوافقا مع حاجات �صوق العمل.
الأرثوذك�صية/  الوطنية  المدر�صة  لأ�صرة  هنيئا 
الأ�صرفية، هنيئا للخريجين واأولياء اأمورهم، اأ�صدق 
حياة  نحو  الأمام  واإلى  النجاح...  بدوام  الأماني 
جامعية مفعمة بالن�شاط والحيوية وبالتفوق والتميز.

اأيار/20١7  من  والع�صرين  الحادي  اإ�صراقة  مع 
الوطنية  طلبة  اإرتدى  بالحيوية،  الُمفعم 
هو  ها  التخرج.  عباءات  الأ�صرفية  الأرثوذك�صية/ 
التخريج،  ِمن�صة  على  يقف  ع�صر  الثامن  الفوج 
كلمات وكلمات، �صمو الأميرة عالية الطباع توزع 
عالية،  الت�صفيق  اأ�صوات  والجوائز،  ال�صهادات 
اإنتهي الحفل، األقى الخريجون القبعات في الهواء.

لَم ل، للتخريج فرحة ل ت�صاويها فرحة، ينتظرها 
اأولياء الأمور بفارغ ال�صبر، يقطفون ثمار الجهد 
وال�صهر، تفي�س الم�صاعر، فرح وفخر واإرتياح. 
الطلبة  فيه  ي�صتذكر  وعيد،  م�صيئة  �صمعة  التخّرج 
واأولياء اأمورهم اأيام الما�صي الم�صحونة بالمثابرة 
وتميز  تفوق  ثمارها  وال�صبر،  والإ�صرار 

واإدراك للغاية المن�صودة.
تقدير للمدر�صة اإدارة ومعلمين من اأبنائها واأولياء 
اأظفارهم حتى  اإ�صتقبلتهم منذ نعومة  فقد  اأمورهم، 

�شامل عي�شى جنمة
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حفل تخرج المدرسة الوطنية االرثوذكسية األشرفية
الفوج الثامن عشر

احتفلت  الطباع  عالية  الأميرة  �صمو  رعاية  تحت 
بتخرج  الأ�صرفية  الرثوذك�صية/  الوطنية  المدر�صة 
كوكبة جديدة من طلبتها يوم الحد 20١7/٥/2١ وقد 
تزامن احتفالنا هذا بالحتفال بيوم عزتنا وفخرنا، يوم 
الخريجين،  موكب  دخول  الحفل  تخلل  ال�صتقالل. 
قد�س  قدم  ثم  الطلبة.  قبل  من  الخريج  عهد  واإلقاء 
من  فيه  طلب  دعاء  قاقي�س  اثنا�صيو�س  الأر�صمندريت 

الرب حماية الخريجين وذويهم وجميع الح�صور.
الأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة  جمعية  رئي�س  األقى 
اأولياء الأمور  فيها  اإح�صان حمارنه كلمة هناأ  الدكتور 
كل  فيه  يحققون  واعدًا  م�صتقباًل  لهم  وتمنى  والطلبة 
الهيئة  واأع�صاء  لإدارة  �صكره  قدم  كما  اآمالهم، 

التدري�صية في المدر�صة.
عكرو�س  مي�صون  الدكتورة  المدر�صة  مديرة  األقت 
كلمة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها باأبنائها الطلبة 

وتمنت لهم م�صتقباًل زاخرًا بالعطاء والتميز.
عن  فيها  عبروا  كلمات  الخريجون  الطلبة  قدم  كما 
�صعادتهم بهذا اليوم واعتزازهم وفخرهم بمدر�صتهم.
بهذه  اإحتفاَل  ودبكة  غنائية  فقرات  الحتفال  وتخلل 

المنا�صبة.
 وفي ختام الحفل �صلمت �صمو الأميرة ال�صهادات على 

الخريجين.
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كلمة مديرة المدرسة 
�صاحبَة ال�صَمو الملكَي عالية الطباع المعظمة، حفَظها 

الله ورَعاهَا.
قد�س الأر�صمندريت اأثنا�صيو�س قاقي�س الكلي الورع. 

الأباء الأجالُء.
ح�صرة رئي�س جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�صية د. 

اإح�صان حمارنه الأكرم .
اأع�صاَء الهيئِة الإدارية المحترمين.

اأولياء الأمور...الح�صوُر الكرام.
اأبناَءنا الطلبة خريجي الفوج الثامن ع�صر.

اأهاًل ومرحبًا بكم،،،
الطباع....  عاليه  الأميرَة  الملكَي  ال�صمَو  �صاحبَة 
ُنرحُب ب�صموِك اأجمَل ترحيٍب ون�صُكرِك على تكرِمِك 
التوالي... على  الثاني  وللعاِم  هذا  حفلِنا  برعايِة 
فرٍح  دائمًا م�صدَر  كاَن  اليوَم،  هو  كما  فح�صُورِك، 
و�ُصروٍر لنا جميعًا ويزيُد من َفخرنا و�صعادتنَا بتخريِج 
فوٍج جديٍد من طلبِة المدر�صِة الوطنيِة الرثوذوك�صيةِ/ 
الأ�صرفية واأنِت الأميرُة التي عرفناَها المحبُة والداعمُة 

لكِل الإنجازاِت الوطنية... ف�صكرًا ل�صموك....
رحاِب  في  جميعًا  بكم  الكرام...اأهاًل  ور  الح�صُ
بتخريِج  معًا  لنحتفَل  الأرثوذك�صية  الوطنية  مدر�صتنا 
دواعي  َلمَن  واأنه  ع�صَر.  الثامَن  الفوِج  خريجي  اأبناِئنا 
�صرورَنا اأن يتزامَن احتفاُلنا مع اإحتفالت المملكِة بعيِد 
يحفَظ  اأن  الله  داعيَن  وفخِرَنا  ِعزِتَنا  يوِم  الإ�صتقالِل، 
المظفرِة.  وما  الها�صميِة  القيادِة  تحَت ظّل  الغالي  بلدَنا 
تخريُج هذا الفوِج من اأبناِء هذا ال�صرِح التعليّمي الُمميِز 
بناِء  وال�صتقالِل...  البناِء  م�صيرِة  في  اإ�صافيًة  لبنًة  اإل 
ورفِد وطِننا الغالي بكوكبٍة جديدٍة من الخريجيَن لخدمِة 

وطِنهم واأمِتهم ومليِكهم. 
يمالآنا  والر�صى  ال�صعادَة  الكرام....اإن  الح�صور 
حيَن يخُطو كلَّ طالٍب وطالبٍة لإ�صتالِم �صهادِة التخرِج 
اإْذ كلٌّ واحد منهم هو اأبٌن وبنٌت لنا، نِكنُّ لهم كلَّ الحب 

ونعتُبر كل فرٍد منهم خا�صًا ومميزًا.
لقد ا�صتثمرنا فيهم ال�صاعاِت الطويلَة على مدى ال�صنيَن 

علينا  اأمالُه  ما  وعملَنا  واإنزعاَجُهم  فرَحهُم  و�صهدنَا 
من  يكن  ولم  قوٍة.  من  نملُك  بما  وواُجبنا  �صميُرنا 
المُمكِن التقُدم في هذه الم�صيرِة دوَن اأن نحمَل ر�صالًة: 
نعم ر�صالة! ر�صالَة اإعداِد جيٍل موؤهٍل علميًا ومعرفيًا، 

ُيحب اللَه واأخاه الإن�صان ووطنه.
لبناء �صخ�صيِتهم  الدعِم  تقديِم كلِّ  نتواَن يومًا عن  ولم 
والم�صاهمِة   ، والتعليميِة  التربويِة  النواحي  كافِة  في 
اأ�صالِة  مع  يتنا�صُب  بما  ال�صحيح  الإعداَد  اإعداِدهم  في 
نا  اأردنِّ وح�صارِة  ونه�صِة  وتقاليِدنا  وعاداِتنا  مبادئنا 
والتقدِم  الم�صتجداِت  مع  ويتواكُب  جديٌد  هو  ما  وكلِّ 
دومًا  ن�صعى  فنحُن   . والتكنولوجيِّ والتربويِّ  العلميِّ 
م�صتقبٍل  ل�صنِع  والتطوِر  التقدِم  في  منارًة  لنكوَن 

اأف�صل.
اأبناَءنا الطلبة... تربيُتم وتقدمُتم معًا في ثقافة المحبة 
ون�صجت  اأينَعت  ُكبرتم..  قد  اأنتم  وها  وال�صالم... 
ازداَنت  منكم،  واحٍد  كلِّ  في  والعلم  التربية  ثماُر 
حياُتكم ب�صخ�صيٍة نا�صجٍة، واعية وُم�صرفٍة...ها انتم 
ُتحلقوَن  الم�صاِء  هذا  في  الأرثوذك�صيِة  الوطنيِة  ِفراُخ 
عاليًا في ف�صاِء هذا الإحتفاِل، تفرحوَن،  وتحاولوَن 
الم�صتقبلية...  الأجواَء وتتاأّملوا وجهَتُكم  تكت�صُفوا  اأن 
نحُن نوؤمُن اأن وجهتكم مهما كانت �صتكون وجهَة خيٍر 

ونجاٍح وّتميٍز... نثُق اأنُكم �صت�صلون..
ماأثوٍر  قوٍل  في  الخريجين...  واأحباءنا  اأعزاءنا 
للمهاتما غاندي »اإذا كنَت ل تجُد الله في النا�ِس الذيَن 
للوقِت  م�صيعًة  �صيكوُن  يوِمَك  روتين  في  ِبهم  تلتقي 
راأينا  نحن  اآخر«.  مكاٍن  في  َعنُه  البحِث  محاولُة 
ونرى الله في كل واحد منكم.. اأحبائي اأقول لكم في 
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يوم فرِحُكم ....اآمنوا في ق�صد الله الرائع لكل واحٍد 
اإمكانياِتكم،  بُقدراتكم،  لديكم،  بما  منكم... اآمنوا 
اأحالِمكم..  فقد وهبكم الله وَحباكم قدراٍت وطاقاٍت 
هائلة تنتظُر منكم اأن تكت�صفوها وت�صتثمروها فحّلقوا بها 
منتميَن  اأوًل  بذوِيُكم  باريَن  كونوا  عاليًا...  ومعها 
احت�صنتكم  التي  الأرثوذك�صية  الوطنيِة  لمدر�صتُكم 
لكم  ر  وفَّ الذي  لوطِنُكم  مخل�صيَن  عديدة،  لأعواٍم 

الأماَن والإ�صتقرار.
والخريجاُت  الخريجون  اأّيها  لكم  الأمنياِت  اأطيُب 
لكم... وتقديُرنا  لذويُكم.. محبُتنا  التهاني  واأطيُب 
�صعيدٍة،  وحياٍة  زاهٍر  لم�صتقبٍل  لأجِلُكم،  �صالُتنا 

وانطالقاٌت مباركٌة من نجاٍح اإلى نجاح.
على  �صَكرنا  اأقِدُم  الأعزاء....  الأهالي  اأّيها  ولكم 
ِثقتُكم وو�صِع هذه الأمانِة الغاليِة والتي ل ُتقدر بثمٍن 
بين اأيدينا، ُنقدر العالقَة الرائعَة والتوا�صَل الإيجابي 
يُم عاليًا الروَح الطيبَة  بَينُكم وبيَن المدر�صة، كما ونقِّ
التي ربَطت بيَنَنا فنحن جميعًا �صركاٌء في تحقيِق تربيِة 
اأبناِئنا وباإعداِدهم ل�صنِع عالٍم اأف�صل. هنيئًا لكم تخرُج 
تهم وال�صهِر عليهم. ابناِئُكم ومباركًة جهوُدكم في تربِيِ
الهيئة  واأع�صاء  الإداريين  وزمالئي  زميالتي 

وعظيِم  الجزيِل  بال�صكِر  اإليكم  التدري�صية...اأتوجُه 
فاأنتم  بِه،  تقومون  الذي  العظيِم  العمِل  الإمتناِن على 
و�صالِح  خير  فيه  ما  كلَّ  اأجيالنا  في  تغر�صوَن  الذين 
لن  بدونِه  الذي  الأ�صا�ُس  هو  اإن غر�صكم  الأمه،  هذِه 
تتحقَق ر�صالُة التعليِم و�صيبقى على عاِتقُكم �صرُف حمِل 
كلِّ  لكم  وانتماَءكم..  عملُكم  الر�صالِة...اأقدُر  هذه 

الإحترام.
ال�صادُة رئي�ُس واأع�صاُء الهيئِة الإداريِة لجمعيِة الثقافِة 
والتعليِم الأرثوذك�صية... اأقدُم لكم �صكري وتقديري 
التربويِة والتعليميِة  للم�صيرِة  متابعِتُكم ورعاَيتُكم  على 
ونحُن  الحبيب.   بلِدنا  لخدمِة  المدر�صِة  دم  تَقِّ لدوام 
�صنبقى على العهِد ملتزميَن بالُم�صي ُقدمًا لالرتقاِء بهذا 
ي ليبقى منارة ُت�صىُء طريَق اأبناِء هذا  ال�صرِح التعليمِّ

الوطن.
ول يُفوتنا في هذا المقاِم اأن ن�صَكر با�صِمكم �صائَر الذين 
الوطنيِة  المدر�صِة  من  �صواًء  التخرِج  احتفال  ا  اأعدوُّ
كلُّ  فللجميع  الأ�صرفية.  اأو  ال�صمي�صاني  الأرثوذك�صيِة 

تقديرنا و�صكرنا...�صكرًا لكم.... 
ن�صاأُل اللَه اأن يحمَي اأبناَءنا ووطننا.

األف مبروك للجميع.
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية الحاضنة 
للرواد والمبدعين

١ – الطالب يو�صف عوني اأبو الليل بال�صف الحادي 
 / الرثوذك�صية  الوطنية  المدر�صة  في  علمي  ع�صر 
بادرنا  حيث  الجمعية  مقر  في  معه  التقينا  ال�صمي�صاني 
بتقديم ال�صكر الى جمعية الثقافة والتعليم الرثوذك�صية 

على دعمها لم�صروع بحثه المعنون:
معالجة ال�صرطان باإ�صتخدام الفايرو�صات

البحث  بهذا  �صارك  باأنه  يو�صف  الطالب  اأفادنا  وقد 
وقد   20١7  /  20١6 بالعام  للعلوم  اإنتل  بم�صابقة 
عر�س م�صروعه على عدد من الإخت�صا�صيين الذين 
منه  وطلبوا  البحث  من  النظري  بالجانب  اأ�صادوا 
اإ�صتكمال الم�صروع من خالل تجارب عملية �صيجريها 
الجامعة  في  الطب  كليات  من  اأ�صاتذة  مع  بالتعاون 

من   ١2 ال�صف  في  الطالبة  النجار  اأيهم  جود   -2
قبول من جامعة  الجنبية ح�صلت على  البرامج  ق�صم 

 Harvard هارفرد
تم اللقاء مع الطالبة جود اأيهم والتي تم قبولها في جامعة 
الجامعات  اأعرق  من  تعتبر  والتي   Harvard هارفرد 

الأردنية باإ�صراف  الدكتور مالك الزحلف، و�صتقوم 
في  بحثه  لإجراء  الطالب  يحتاجه  ما  بتوفير  الجامعة 
دعم  بتقديم  الجمعية  قامت  كما  الجامعة،  مختبرات 
مالي مقداره الفا دينار لإ�صتيراد بع�س المواد الالزمة 

لإجراء البحث.
بحثه  اإنجاز  في  التوفيق  الطالب  لهذا  نتمنى  اإْذ  اإننا 
معالجة  في  جدًا  هامة  ب�صائر  لنتائجه  �صيكون  والذي 
هو  مما  بكثير  اأقل  وبكلفة  ال�صرطانات  اأنواع  بع�س 
للجمعية  الإدارية  الهيئة  اأن  نوؤكد  فاإننا  حاليًا،  متوفر 
المبتكرين  دعم  على  حري�صون  المدر�صة  واإدارة 
من  جزء  ذلك  اأن  اإْذ  مدار�صها  طلبة  من  والمبدعين 

ر�صالتها واأهدافها التي اأن�صئت من اأجلها. 

في العالم والتي قدمت لها منحة جزئية على �صوء نتائجها 
 )GCE( البريطانية  العامة  الثقافة  �صهادة  امتحانات  في 
وقد اأعربت الطالبة جود عن رغبتها في درا�صة الهند�صة 
الميكانيكية وبع�س المواد في مجال الإقت�صاد الهند�صي.

نتمنى للطالبة جود التوفيق
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جزئين  من  الأرثوذك�صي  المركز  مبنى  يتكون 
الم�صروع،  و�صط  في  �صغيرة  كني�صة  هما  رئي�صيين 
ليخلق  حولها  يلتف  الذي  الرئي�صي  المبنى  بها  يحيط 
متعدد  ملعب  على  تحتوي  كبيرة  مركزية  �صاحة 

الإ�صتخدامات وم�صرح خارجي.
ي�صم المبنى الرئي�صي )4800 م2 ( عدة فراغات يتمركز 
اأهمها في الطابق الأر�صي الذي يحتوي على قاعة كبيرة 
متعددة الأغرا�س)2٣0 م2 (، وقاعة للموؤتمرات )76 
ت�صم   . �صخ�صًا(   ١٥0 ل  تت�صع   ( طعام   وقاعة   ،) م2 
الطوابق العلوية غرف المنامة ) تت�صع ل ١٥0 �صخ�صًا( 
وتنق�صم الى جناحين منف�صلين للذكور والإناث، وجناح 

ثالث لكبار ال�صخ�صيات في الطابق الأخير.
و�صاحة  �صغيرة  معي�صة  غرفة  جناح  كل  في  يتوفر 
خارجية مزروعة ) م�صطح اأخ�صر (، وجميع الغرف 

تطل على الكني�صة وعلى غابات دبين الخاًلبة.
�صفعاء   ، الثالثة  الأقمار  كني�صة   ، الكني�صة  مبنى  يتميز 
الطالب والمعلمين ) القدي�س يوحنا الذهبي الفم، با�صيليو�س 
لمائة  يت�صع  والذي  الالهوتي(  وجريجوريو�س  الكبير، 
م�صل بت�صميمه المعماري البيزنطي حيث تعلوه قبة كبيرة 
ترتكز على اأربع وع�صرين نافذة تزين الجدران الداخلية 
الأربعة قبب  الجوانب  بالكني�صة من  للمبنى. كما وتحيط 

المركز األرثوذكسي / دبين
جانبية تبدو ك�صليب مما ي�صعر الم�صلي باأن الكون متحد 

ببع�صه البع�س في �صليب الم�صيح.
يهدف المركز الأرثوذك�صي الى جذب ودمج ال�صبيبة 
خالل  من  الكن�صي  الج�صم  داخل  دورهم  وتفعيل 
اإ�صراكهم في حياة الجماعة الم�صيحية. كما ي�صعى الى 
�صخ�صياتهم  و�صقل  ال�صباب  قدرات  وتنمية  معرفة 
وت�صخير مواهبهم في خدمة الكني�صة لي�صبحوا اأع�صاء 

م�صوؤولين وفاعلين في الكني�صة والمجتمع والوطن.
هذا  �صيكون  والروحية  الكن�صية  اأهدافنا  مع  وتما�صيًا 
والخلوات  والريا�صات  للموؤتمرات  مقرًا  المركز 
ال�صبيبة  ومخيمات  الكتابية  والدرا�صات  الروحية 
ومدار�س الآحاد والك�صاف وللدورات التعليمية التي 
الأيقونات  وكتابة  ور�صم  البيزنطية  المو�صيقى  ت�صمل 
والم�صتلزمات  الف�صيف�صاء  �صناعة  وتعلم  الأرثوذك�صية 

الكن�صية كالبخور وال�صمع والم�صابح وغيرها.
كما �صيفتح المركز الأرثوذك�صي اأح�صانه للموؤتمرات 
م�صتوى  على  �صواء  كافة  الر�صمية  الأرثوذك�صية 
م�صتوى  على  اأو  والإكليرو�س  الروحية  الرئا�صة 

العلمانيين وال�صبيبة الأرثوذك�صية.
ودعمًا لر�صالة  هذا المركز الرثوذك�صي قررت الهيئة 
الإدارية للجمعية تقديم منحة مقدارها خم�صة األف دينار 
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والتعليم  الثقافة  لجمعية  الدارية  الهئية  ي�صر 
درا�صية  منحة  ا�صتحداث  عن  تعلن  اأن  الرثوذك�صية 
التخرج  حتى  درا�شته  اأق�شاط  كامل  تغطي  لطالب 
باأ�صم  للمدر�صة  الخام�س  الفوج  اأع�صاء  من  ممولة 

في  نيبو  جبل  اإلى  رحلة  الن�صائية  ال�صبيبة  لجنة  اأقامت 
الكني�صة  بزيارة  المجموعة  قامت  حيث  مادبا،  مدينة 
جدودنا  حارة  مطعم  اإلى  توجهوا  ثم  ومن  والمتحف 

لتناول الطعام.
�شارك بالرحلة خم�شون �شيدة وتم ر�شد ريع الن�شاط 

لدعم �شندوق التكافل وت�شديد اأق�شاط لبع�ض الطلبة.

الهيئة اإلدارية ترحب ببادرة خريجي الفوج الخامس

رحلة إلى جبل نيبو في 
مدينة مادبا

زميلهم المرحوم وديع كارلو�س دعم�س. 
على  والكريمة  الطيبة  البادرة  هذه  تعمم  اأن  متمنين 
الروح  على  تربوا  الذين  الخريجين  اأفواج  جميع 
الوطنية التي ل تعرف ال المحبة وم�صاعدة المحتاج.

خريجو الفوج الخامس 1976/5/6
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حفال  الأرثوذك�صية  والتعليم  الثقافة  جمعية  اأقامت 
الثقافي  المبنى  في  الرئي�صية   القاعة  في  مميزًا 
الريا�صي بح�صور رئي�س واع�صاء الهيئة الإدارية 

ال�صبت ١0/20١7/6 .
الهيئة  رئي�س  حمارنة  اإح�صان  الدكتور  األقى 
لإدارات  �صكره  عن  فيها  عًبر  كلمة  الإدارية 
المدار�س والريا�س ولجميع المعلمين والإداريين 
كما  النجاحات،  المزيد من  لهم  والعاملين وتمنى 
وهناأ الزميالت والزمالء المكرمين الذين اأم�صوا 

في الخدمة خم�صة ع�صر عاما وثالثين عامًا وهم:
المدر�صة الوطنية الأرثوذك�صية / الأ�صرفية.

الزميلة منال �صبلي دبابنه.
الزميلة روليت اليا�س كتن.

الزميلة �صحر نقول �صلكاوي.

الزميل �صليم �صميح اأبو الليل.

جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية 

 تكرم أعضاء أسرة الجمعية ومؤسساتها التعليمية
الزميلة اأزنيف اأوادي�س كوكزيان.

الزميلة مجدولين فرح ال�صفدي.
الزميلة ميرفت فرح ال�صفدي.

المدر�صة الوطنية الأرثوذك�صية / ال�صمي�صاني.
الزميلة رماح عبد الحفيظ العطي�س

الزميل �صتيف خمي�س طنو�س.
الزميلة كفاح خليل مغنم.

الزميلة فادية عو�س ال�صخل.
الزميلة رانيا �صالم عوده.

الزميلة �صاميه مي�صيل كيال.
الزميلة لنا اليا�س نينو.

المكرمون لخدمة ثالثين عامًا.
الزميلة مي مو�صى ق�صو�س.

وقد ا�صتمتع الح�صور بهذا الحفل على اأنغام عازف 
وغناء  وعزف  الري�س  ح�ّصان  الفنان  ال�صاك�صفون 

الفنان نبيل ال�صرقاوي. 

الزميلة مي ق�صو�س
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الزميلة روليت كتنالزميلة منال دبابنه

الزميل �صليم ابو الليلالزميلة �صحر �صلكاوي

الزميلة مجدولين ال�صفديالزميلة ازنيف كوكزيان

الزميلة رماح العطي�سالزميلة ميرفت ال�صفدي

الزميلة فادية ال�صخلالزميل �صتيف طنو�س
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الزميلة لنا نينوالزميلة �صامية كيال

�صورة جماعية لرئي�س الهيئة الإدارية مع المكرمين
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المعلوماتية من صفحات اإلنترنت

اأعدها بت�رصف
املهند�س جابي عو�س

يتقدم رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية بالتهنئة والتبريك لكل من:-
 • ال�شيد مي�شيل عوي�س وزوجته  د. عبير الفار بمنا�شبة خطوبة ابنتهم ريم على ال�شيد �شربل �شافيه بتاريخ 

2017/4/28 الف مبروك.

• ال�شيد مازن اأبو خ�شر وزوجته ال�شيدة مي اأبو زيد اأبو خ�شر ع�شو لجنة ال�شبيبة الن�شائية  بمنا�شبة اكليل ابنتهم 
ماريا على ال�شيد عميد ايليا عواد  كما ونهنىء ال�شيدة �شاميه يو�شف اأبو خ�شر باكليل الحفيدة ماريا بتاريخ 2017/5/25

• ال�شتاذ ابراهيم قاقي�س وزوجته ال�شيدة رائده قاقي�س باإكليل الحفيد ابراهيم رامي قاقي�س على دارين مروان ال�شناع 
بتاريخ 2017/6/2.

• ال�شيد فرح �شنودي وزوجتة ال�شيدة فدوى �شنودي بمنا�شبة اإكليل ابنتهم رناتا على ال�شيد ا�شامة ك�شك بتاريخ 2017/6/11

الكاكاو و�صيكون طعمها مختلفًا كثيرًا 
عن طعم ال�صوكولته الحالية.

لماذا نحن بحاجة اإلى الكاكاو؟
من  العالم  في  مطبخ  اأي  يخلو  ل  يكاد 
المف�صلة  اأنه من المور  الكاكاو، حيث 
الحليب  مع  يمزجونها  اإذ  الأطفال  لدى 
لإعطائه طعمًا لذيذًا، وحتى الن�صاء عند 

هل �شتنفذ ال�شوكولته بحلول عام 2025؟
هذا ما تناقلته �صفحات الإنترنت، لكن ما هي الحقيقة؟

فقد اأعلنت كبرى �صركات الحلويات العالمية ومن بينها �صركة 
Mars  ال�صهيرة اأنها �صتواجه نق�صًا كبيرًا في اإنتاج ال�صوكولته 
اإلى وجود كمية محدودة  الم�صكلة  بحلول عام 202٥ تعود 
وهذه  ال�صوكولته،   لإنتاج  المهمة  الكاكاو  محا�صيل  من 
الكمية اآخذة في الإنخفا�س، مما يوؤدي اإلى ارتفاع الأ�صعار 
ال�صوكولته من  األواح  ت�صغير حجم  اإلى  واللجوء  من جهة 
يعاني  العالم  باأن  الزراعة  مخت�صو  واأو�صح  اأخرى.  جهة 
من اأعظم نق�س في الإنتاج منذ خم�صة عقود، حيث ارتفعت 
وقد  ال�صابقة،  الفترات  خالل  كبير  ب�صكل  الكاكاو  اأ�صعار 
يعود ذلك اإلى التغيرات المناخية التي طراأت بالإ�صافة اإلى 
تف�صي فيرو�س الإيبول في الدول المنتجة للكاكاو في غرب 
اإفريقيا، مثل غانا واأي�صًا اأمرا�س المحا�صيل، مثل المر�س 
العالم  مح�صول  ثلث  على  وق�صى  المحا�صيل  اأ�صاب  الذي 

. Frosty Pod Rot من الكاكاو والذي يدعى
عدم   اإلى  النا�س  دعا   Hamish Smith الإقت�صادي  اأن  اإل 
التيلغراف  لجريدة  واأو�صح  المخاوف،  هذه  لمثل  الإنجراف 
كان  النق�س  اأن  اإل  الكاكاو  على  الطلب  اإرتفاع  من  بالرغم  اأنه 
22000 طن فقط واأن الخوف ناتج عن نق�س اإنتاج الكاكاو من 
غانا  وبع�س المناطق المجاورة لها ب�صبب انت�صار الأمرا�س فيها.
على  الم�صتقبلية  ال�صوكولته  تحتوي  اأن  الخبراء  يتوقع 
من  بدل  الخ�صار  وزيت  ال�صكر  مثل  اأرخ�س  مكونات 

نكهته  ت�صبح  كي  الكعك  اإلى  الكاكاو  ي�صفن  للحلويات  �صنعهن 
رائعة. لكن قد يجهل الكثير منا فوائد الكاكاو العظيمة حيث كان 

ي�صتخدم منذ القدم في الطب ال�صعبي.
فوائده:

١ – تخفي�س �صغط الدم المرتفع.
2 – تح�صين �صحة الأوعية الدموية.

٣ – �صبط م�صتوى الكول�صترول في الدم.
4 – خف�س خطر الإ�صابة بال�صكري.

٥ – الحد من ال�صعال ووقفه.
ال�صوكولته  طريق  عن  الكاكاو  تناول   اأن  نن�صى  ل  كما 
ال�صبب  الإن�صان، ولهذا  اأن يح�صن مزاج  �صاأنه  مثاًل، من 

يلجاأ العديد اإلى تناولها عند ال�صعور بالحزن اأو التعا�صة.
اإحدى  تعتبر  اأنها  اإل  ال�صوكولته  فوائد  من  وبالرغم 
الوزن  في زيادة  ت�صاهم  قد  والتي  بالطاقة  الغنية  الأغذية 
واإرتفاع خطر الإ�صابة بالأمرا�س المرتبطة بال�صمنة اإن 

لم يتم �صبط تناولها.
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أعضاء اللجنة الثقافية

من العقيدة األرثوكسية
كيف يكون المجيء الثاني للم�شيح؟

لن يعي�س الم�صيح على الأر�س مرة اأخرى بل �صيكون 
�صنراه  وجميعنا  ال�صماء  في  عظيمين  ومجد  بقوة  مجيئه 
ُه َكَما اأََنّ  دون اأن يخبرنا اأحد بذلك.)مت 24: 27(«لأََنّ
اْلَبْرَق َيْخُرُج ِمَن اْلَم�َصاِرِق َوَيْظَهُر اإَِلى اْلَمَغاِرِب، هَكَذا 
ا َمِجيُء اْبِن الإِْن�َصاِن«.)مت 24: 2٣(«ِحيَنِئٍذ  َيُكوُن اأَْي�صً
َفاَل  ُهَنا! اأَْو: ُهَناَك!  ُهَوَذا اْلَم�ِصيُح  اأََحٌد:  َلُكْم  َقاَل  اإِْن 
في  ونالقيه  اإليه  نرتفع  �صوف  حينها  »ونحن  ُقوا.  ِدّ ُت�صَ
ال�صماء ولي�س على الأر�س،)١ت�صالونيكي 4: ١7(«ُثَمّ 
ُحِب  ال�ُصّ ِفي  َمَعُهْم  َجِميًعا  �َصُنْخَطُف  اْلَباِقيَن  الأَْحَياَء  َنْحُن 
ِحيٍن  ُكَلّ  َنُكوُن  َوهَكَذا  ِبّ ِفي اْلَهَواِء،  الَرّ ِلُماَلَقاِة 

ِب«. َمَع الَرّ
متى �شيكون المجيء الثاني؟
الوقت  ذلك  الرب  يحدد  لم 
اأعطانا  اأنه  اإل  بال�صبط 
قبل  تحدث  �صوف  عالمات 
وعي  على  نكون  كي  مجيئه 
اأنه  ومنها  يحدث،  عندما 
اأول  الدجال  الم�صيح  �صياأتي 
َكَذَبٌة  �َصَيُقوُم ُم�َصَحاُء  ُه  »لأََنّ
اآَياٍت   َوُيْعُطوَن   َكَذَبٌة  َواأَْنِبَياُء  
َحَتّى  َوَعَجاِئَب،  َعِظيَمًة 
اْلُمْخَتاِريَن  اأَْمَكَن  َلْو  ُلّوا  ُي�صِ

َتْعِرُفوَن  َل  ُكْم  َنّ اإًِذا لأَ ١٣(«َفا�ْصَهُروا   :2٥ )مت  ا«  اأَْي�صً
ِتي َياأِْتي ِفيَها اْبُن الإِْن�َصاِن.« )2 بط  اَعَة اَلّ اْلَيْوَم َوَل ال�َصّ
 )2:٣ )بط  �َصَياأِْتي َكِل�ٍسّ ِفي الَلّْيل«.  ١0(«َولِكْن   :٣
»�صياأتي في اأخر الأيام قوم م�صتهزئون �صالكون بح�صب 

�صهوات اأنف�صهم قائلين اأين هو موعد مجيئه؟
ل�شتقبال  جاهزين  لنكون  نفعل  ان  علينا  ماذا 

الم�شيح؟
لم ي�صاأ الرب اأن يخبرنا بذلك الوقت كونه يريد اأن يعّرفنا 
اأنه يجب اأن نكون م�صتعدين دائمًا، فقد يداهمنا الموت 
قبل مجيئه، لذا علينا اأن ل نوؤجل توبتنا اأو نتقاع�س في 
حياتنا الروحية بل ن�صعى دائما لأن نكون كما قال الرب 
َباُكُم اَلِّذي  اأَ اأََنّ  َكَما  »َفُكوُنوا اأَْنُتْم َكاِمِليَن   )48  :٥ )مت 

َماَواِت ُهَو َكاِمٌل.« ِفي ال�َصّ



١٥

رئي�س واأع�شاء الهيئة الإدارية جلمعية الثقافة والتعليم الأرثوذك�شية وجميع اأع�شائها العاملني 
واملوؤازرين واأجهزتها الرتبوية والإدارية ي�شاركون اأ�شحاب العزاء حزنهم وي�شاألون الله اأن 

مينحهم ال�شرب،واإلى جنات اخللد 
• اآل حب�س واآل بالن  بوفاة عميد العائلة الع�صو العامل اليا�س ا�صكندر حب�س » اأبو ا�صكندر« زوجته ال�صيدة 

نادرة وديع بالن ووالد كل من رمي ورلى وا�صكندر.
املعروف  الإن�صان  واملنا�صل واملوؤرخ  الطبيب  ن�صاأت مرتي عبدالله احلمارنه  الدكتور  بوفاة  اآل حمارنه   •

تعزية خا�صة للدكتور اإح�صان حمارنة رئي�س الهيئة الإدارية بوفاة ابن عمه.
• للطالبني فايز ويزن عبد اللطيف واخلريج د. دروي�س عبد اللطيف بوفاة والدتهم املرحومة نادية الب�صيتي  

زوجة م. اياد عبد اللطيف.
• اآل غزالة واآل اأبو �صقرة بوفاة الزميلة ال�صابقة املرحومة �صحر اأبو �صقرة والدة اخلريجني مهند، تامر، زيد 
ور�صا. اأ�رسة اجلمعية واملدر�صة الوطنية الأرثوذك�صية اإذ ت�صتذكر املربية الفا�صلة �صحر واإخال�صها يف عملها 
وحمبتها لزمالئها وطلبتها ليتقدمون من عائلتها ومن الأ�رسة الرتبوية يف مدر�صة ال�صمي�صاين باأحر التعازي 

�صائلني املولى اأن يتغمدها بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته.
• اآل �صنوده واآل ن�صار بوفاة فقيدهم املرحوم توفيق عبد امل�صيح �صنوده مدير مكتب اجلمعية ال�صبق ويتقدمون 
جربا  ا�صقائه  ومن  ومرينا  وهيلني  ورجا  رمزي  ابنائه  ومن  ن�صار  فيوليت  ال�صيدة  الفا�صلة  زوجته  من 

وفوزي وعيدة باأحر التعازي.
• الزميلة �رسين زعرت من مدر�صة ال�صمي�صاين  بوفاة والدها املرحوم عبد النا�رس عبد الرحمن زعرت. 

لهم الرحمة جميعًا .... الرب اأعطى والرب اأخذ فليكن ا�شم الرب مباركًا.
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من أقوال القديس بولس الرسول
اختارها : اليا�س �شفيق نينـو

»حا�شا يل اأن افتخر اإلَّ ب�شليب ربنا ي�شوع امل�شيح« )غال14:6(
تف�شريها

https://web.facebook.com/Groups
/330184267103467
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و�صعارها  الم�صيحية  العقيدة  اأ�صا�س  ال�صليب 
ربنا  �صليب  هو  وفخرها،   ورمزها  ومركزها 
البر�س  الموتى،  �صفى  اأحيا  الم�صيح الذي  ي�صوع 
والعميان،  لم يرجم الخاطئة ولم يقطع رقبة اأي 
على  �صفوقًا  روؤوفًا،   حنونًا،   كان  بل  اإن�صان،  

الخاطئ، انت�صر على الموت وغلب ال�صيطان .
ال�صليب يعني »المحبة«

»لأنه هكذا اأحبَّ الله العالم،  حتى بذل اإبنه الوحيد 
لكي ل يهلك كل من يوؤمن به،  بل تكون له الحياة 

الأبدية« )يو٣:١6( .
اأحد  ي�صع  اأن  هذا،   من  اأعظم  حبٌّ  لأحد  »لي�س 

ائه« )يو١٥:١4( . نف�صه لأجل احبَّ
ال�صليب يعني »م�صامحة«

»يا  ال�صليب  على  الم�صلوب  ي�صوع  قالها  كلمات 
يفعلون«  ماذا  يعلمون  ل  لأنهم  لهم  اإغفر  اأبتاه 

)لو٣4:2٣(.

ال�صليب يعني »م�صالحة«
لنف�صه،   العالم  م�صالحًا  الم�صيح  في  كان  الله  »اإن 
كلمة  فينا  ووا�صعًا  خطاياهم  لهم  حا�صب  غير 

الم�صالحة« )2كو٥:١9( .
ال�صليب �صفاء ودواء :

»كما رفع مو�صى الحيَّة في البرية،  هكذا ينبغي اأن 
يرفع اأبن الإن�صان، لكي ل يهلك كل من يوؤمن به،  

بل تكون له الحياة الأبدية« )يو٣:١4( .
ال�صليب هو رمز الحب وال�صالم والت�صحية فعلى 
ال�صليب دفع الم�صيح اأُجرة خطايانا ومات بها عّنا 
وبّررنا بدمه الذي اأُهرق على ال�صليب،  و�صحق 
ة – اإبلي�س – ومحا خطايانا وحّطم قوة  راأ�س الحيَّ

ال�صيطان وفتح لنا طريق ال�صماء .
كل  في  منت�صبًا  مرفوعًا  عاليًا  ال�صليب  و�صيبقى 
كل  ل�صتقبال  بحنان  ذراعيه  فاتحًا  واأوان  مكان 
اإن�صان براحة واأمان �صد كل اأنواع الظلم والعداوة 

والطغيان .


