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هل للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة دعوة يف خضم 
  تطورات األحداث يف الرشق األوسط عامة ويف بالد0 خاصة؟ فنحن منر اليوم يف مرح#

Pلغة اNقة يف حياتنا وكأننا نقف عىل مفرتق طرق حيث نعيش يف ضبابية ويصعب علينا 
   .بصورة دقيقة التخمني وقراءة األوضاع

  
. فالعامل مير يف أزمة مالية حادة األمر ا`ي يؤثر بصورة سلبية عىل الكنائس مبن فهيا كنيستنا

ونشاهد بأن التطرف . والعامل العريب مير يف مرح# هنضوية ويصارع لتحقيق اNميقراطية
فهل لنا . د0وال نرى حًال عادًال لقضية بال. اNيين و السـيايس يقوى وميتد ملن l اللكمة

  دعوة يف خضم لك ذu؟
  

. ففي خضم هذه الظروف العسرية أرى بأن الرب يسوع جيدد دعوتنا لنكون شهادة حية
فدعوة الكنيسة املسـيحية مل تكن يف يوٍم من األ�م مزاجية أو عاطفية، امنا يف هذه الظروف 

: أمام عرشه ونسألالصعبة يه اليت وجب أن تقربنا من هللا الثالوث األقدس حيث ننحين 
كيف تدعو0 اليوم؟ إننا يف هذه الظروف P`ات وجب علينا أوًال أن نقوي حياة الروح يف 

ونصغ . لنطلب من روح هللا أن يعمل فينا وجيدد0 ويقود0 حسب ارادته. أنفسـنا وكنائسـنا
  ".ألن قويت Pلضعف تمكل: "اىل لكمته
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بروح الصالة، نسمع دعوته ينادينا لنتاكثف معاً إننا يف هذه الظروف P`ات، إذا قضيناها 

ولنعمل معاً ولنبين معاً ألن قوة الكنيسة املسـيحية تمكن دامئاً بقوة رشكهتا ال بدهاء انفرادها 
  .وتفردها

  
. قد خنتلف Pلفكر والعمل، لكنين ال أرى بأن هذا اإلختالف ضار: وقد يقول بعضهم بأننا 

العمل ما هو ¥ّ بركة من هللا اليت فهيا يدعوP 0ختالفاتنا  ان اإلختالف Pلفكر  أو  بهنج
فالرب ال يزال يدعو0 لنحمل شهادة اإلجنيل . لنكون شهادة واحدة حية ألنفسـنا ولغري0

والرب ال يزال . ولنعمل من كنيستنا من خالل مجيع أعاملها مذوداً وضيعاً ليتجسد فينا
شهادة تواضع وسط الكرب�ء، وشهادة عدا¬ يدعو0 لنكون شهادة حمبة وسط احلقد، و 

وسط الظمل، وشهادة قبول اآلخر  وسط أفاكر حقوق اآلخر، شهادة مصاحلة وسط الزناع 
فلكام اتضعنا ككنيسة، ولكام أعطينا املسـيح أن يقود0 يف هذه املرح# اNقيقة، . واألزمات

  "تمكل تكفيك نعميت ألن قويت يف الضعف: "لكام مسعنا صوته يقول لنا
  .هبذه اآلية، ندخل العام اجلديد بثقة نعمة املسـيح وقوته

  
  ولك عام وأنمت وعائالتمك بألف خري

� �
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رون به أو نسـبة مئوية  ----١١١١ بل مه لك . ا ألف أو كذا Pملئةليسوا كذ. ليسوا عدًدا يُقَد½

مه إنسان مئة Pملئة مثل لك فلسطيين ومثل لك إنسان يف أي . الشعب مع لك الشعب
 .وعىل هذا األساس يمت التعامل مع لك فلسطيين. موقع أو قومية أو دين اكن

ما ميزي إنسا0 عن إنسان وما ميزي فلسسطينيا عن فلسطيين يه كفاءاته ومؤهالته، وهذا 
ولكّن الكفاءات خادمة للجامعة وPنية لوحدهتا، . ختالف جائز ومطلوب لبناء لك جامعة¥

عندما تصبح الكفاءات مربرا للسـيطرة أو لالعتداء بَُطلت . وليست للسـيطرة أو ¥عتداء
فَت عن غايهتا Ëوعىل اإلنسان صاحب الكفاءة إذ ذاك أوال أن يصلح نفسه ليعود خادما . وُحر

 .عن أن يكون مسـيطرا أو معتد�وPنيا، ويكف 
   
والتارخي . الفلسطينيون املسـيحيون فلسطينيون مثل لك فلسطيين حبارضمه وبتارخيهم  ----٢٢٢٢

حافل Pإلجيابيات والسلبيات، Pلسالم واحلروب، وPحلضارات املتعاقبة، مع تعاقب 
  .الفاحتني واNول

ء التارخي ا`ي مر هبذه األرض ومه أبنا. يعود Óرخي املسـيحيني إىل القرن األول للميالد
  واملسلمون يعودون إىل القرن السابع للميالد مع الفتوحات العربية اإلسالمية اليت. املقدسة
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واليوم لك . وصلت إىل القدس وحلت حمل اNو¬ واحلضارة املسـيحية اليت سـبقهتا
مث منذ بدايته  الفلسطينيني، مسـيحيني ومسلمني، أبناء التارخي لكه، منذ بدايته املسـيحية

اإلسالمية، وا`ي مجع بني ا0�Nت املوحدة وحضاراهتا اÖتلفة املتعاقبة املتناقضة أو 
  .لك ذu، التارخي املسـيحي والتارخي اإلساليم، تراث للك فلسطيين. املتاكم#

وÓرخي ما قبل امليالد ا`ي مجع بني الهيودية والشعوب الكنعانية وغريها اÖتلفة يف عهد 
التوراة واليت تلهتا اإلمرباطور�ت القدمية اÖتلفة منذ فتوحات اإلسكندر املقدوين مث 

لك ذu التارخي برمته هو أيضا تراث لك فلسطيين، املسمل واملسـيحي . الفتوحات الرومانية
  .عىل السواء، بلك إجيابياته وسلبياته، وبلك احلضارات اليت متازجت فيه آنذاك

. اضية، وأمناط حياة ماضية، مر هبا املسـيحي واملسمل أفرادا وجامعاتالتارخي هو أحداث م
التارخي هو جذور عامة للمجمتع احلايل، التارخي املسـيحي العريب هو جذور للك عريب، 

والتارخي املسـيحي . وكذu التارخي اإلساليم العريب هو جذور للك مسـيحي عريب
املسمل لفلسطني هو جذور للك وكذu التارخي . لفلسطني هو جذور للك فلسطيين

قها احلارض، تفرقة قبلية أو قومية أو . فلسطيين فالتارخي طاقة تعيد اللحمة بني فئات فر½
وعندما . للك احلارض  ومنو التارخي وتطوره هو جذور. لك هذه تعود إىل Óرخي واحد. دينية

. واكن هنا هيود. لمونواكن هنا مس. اكن هنا مسـيحيون. مير التارخي ال يقدر أحد أن ميحوه
بعضه . لك ذu جزء من واقعنا، ولك ذu يشلك كياننا، إما هو ذاتنا أو عالقة مع ذاتنا

ن  Ëعية عامة اليت تكوáأصبح ا`ات، ويه عقيدة لك واحد منا والوقائع اإلنسانية و¥ج
يت توالت يف ذاتنا، وبعضه أصبح عالقة حيوية مع ا`ات، مثل العقائد واحلضارات اÖتلفة ال

  .األ رض نفسها ويف اâمتع نفسه
اليوم يف األرض . التارخي ماكن وزمان و0N فهيام مجيعا حنن املتشاهبني اليوم أو اÖتلفني

واختالف يف العقيدة اNينية، . املقدسة اختالف يف القومية السـياسـية، هيودية أو عربية
يقدر أن ميحو التارخي، جيب أال خياف وكام أن أحدا ال . هيودية أو مسـيحية أو إسالمية

املهم أن نثبّت احلارض ونصّحح العالقة بني مجيع . أحد من التارخي مبا فيه لنا أو علينا
  رةـــوة، إما قوة السالح، ويه عادة جائــــر يُثب½ت Pلقـــواحلاض. دـاملكو0ت يف اâمتع الواح
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. ه القوة يه اليت تؤدي âPمتعات إىل ¥سـتقراروظاملة، وإما بقوة الروح وبقوة احملبة وهذ 

ألن الناس مدعوون إىل التعارف والتحاب ال إىل اÖامصة، ولو أن Óرخي الشعوب هو Óرخي 
جيب أن تبدأ مرح# جديدة يف . حروب ودماء، إال أن دعوهتم ليست لَشّن احلروب

  .اإلنسانية تؤمن فهيا الشعوب بقوة الروح اليت فهيا
يحي يف اâمتع العريب يتخذ هذه الطريق، ليس ألنه مغلوب عىل أمره من حيث واملسـ 

مقاييس القوى البرشية، وأنه عدد قليل وال ميë سالحا للقتال، بل من حيث قناعته 
وإرادته احلامسة أنه إنسان ويريد أن يكون لك½ إنسان وأن يتعامل إنسا0 مع لك إنسان، 

اخلالق نفسه، وطاقُة احملبة ويه أيضا من صفات هللا  جيمعه وإ�ه الروح ا`ي هو من
هذه رسا¬ املسـيحي يف جممتع ممزق، من جراء رصاعات خارجية، أو داخلية متوNة . اخلالق

من الزناعات ذات الطابع القبيل أو احلزيب وما إىل ذu من الفئو�ت املفتËتة `ات إنسان 
  .خلقه هللا للمحبة

   
عن سائر شعوب األرض مبزية مرتبطة Pألرض اليت يسكهنا اليوم، والفلسطيين يمتزي   ----٣٣٣٣

ومزية هذه األرض يه الشمولية اإلنسانية، إذ إهنا òد ا0�Nت املوحدة . ألهنا أرض مقدسة
فباإلضافة إىل أهنا أرضنا ووطننا . ويه القلب الروô للك مؤمن، ويه تراث لإلنسانية

وهذا هو اجلزء األمه من . ية منحها إ�ها هللاوماكن دولتنا، يه أيضا أرض ذات مشول 
  بل تقوم . ال توجد فلسطني اكم# ببعدها احمليل فقط. Óرخينا

وال تكمتل القامة الفلسطينية إال بإدراك . فلسطني ببعدين، األول مشويل والثاين حميل
  .واستيعاب هذين البعدين معا

   
  وم؟مباذا تق. واليوم هناك قضية فلسطينية مسـيحية  ----٤٤٤٤
تقوم . تقوم بتقدير املسـيحيني بعددمه القليل وبنسبهتم املئوية املتدنية، فيعاملون مبوجهبا) أ

  مـودون وأهنم فلسطينيون، ألهنـــ، أهنم موج"دد الكثريـالع"م من قبل ـــــجبهلهم أو بتجاهله
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قضية خاصة  تقوم بعدم الشعور من قبل الكثريين بأهنم يعانون من. خمتلفون من حيث اNين

  .هبم
تقوم برتبية فلسطينية عامة حمدودة النظر، تتغاىض عن البعد الشمويل لهذه األرض ) ب

وليست فلسطني مثل لك . املقدسة، لتجعلها مساحة من األرض حمدودة مثل لك أرض
  .أرض
تعتدي وتقوم برتبية دينية وعامة يف املناجه املدرسـية هتمت لرتبية األكرثية اNينية وجتهل أو ) ج

  .بوعي أو غري وعي عىل خشصية الفلسطيين املسـيحي
  :وتقوم بعوامل مسـيحية داخلية مهنا) د
  .تقوقع بعض امجلاعة املسـيحية داخل مساحة روحية مغلقة، وخائفة -
وبرتبية دينية مسـيحية ضيقة وحمدودة ال ترى يف املسـيحي إنسا0 مثل لك إنسان وأنه  -

  .شعبه مسؤول ال عن ذاته فقط بل عن لك
وال تؤهل املسـيحي ليتساىم عىل مسـتوى الشمولية اليت ألرضه ووطنه، فتجع� قادرا  -

  .عىل رؤية العامل وخماطبته وفرض فكره وروحانيته
وتقوم بأن املسـيحيني أنفسهم ليسوا قلبا واحدا وروحا واحدة، كام يريد هلم السـيد املسـيح  -

لكنائس اÖتلفة، ولعدم الوحدة الاكفية بني أن يكونوا، وذu لعدم الوحدة الاكفية بني ا
  .أعضاء الكنيسة الواحدة، وبني رئاساهتا ومؤمنهيا

وتقوم أخريا Pلتحد�ت السـياسـية والعاملية اليت تواجه فلسطني لكها مبسلمهيا ) هـ
  ومسـيحيهيا، ومهنا واقع ¥حتالل، وانعدام الكرامة اليت منحها هللا لك شعب ولك 

ولك ما ينجم عن ذu من صعاب يف احلياة اليومية . ¥سـتقالل والسـيادة إنسان، وانعدام
  .يف خمتلف اâاالت السـياسـية و¥قتصادية و¥جáعية

  

أصبحنا نسمع هذا اإلنذار من لك ة، وl صدى يزرع ". عدد املسـيحيني يتقلص"        - - - - ٥٥٥٥
ة لقضية تقلص العدد ظاهرة ووجه من أوجه متعدد. اخلوف يف نفوس الكثريين منا

  ة مسـتق# ـق هذه الظاهرة دراســـوتسـتح .  ةـاملسـيحيني يف فلسطني ويف األرض املقدس
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وحتليل األسـباب والنتاجئ واملوقف العميل ا`ي علينا اختاذه من هذا اجلزء من قضية 

  .املسـيحي العامة
من : د ا`ايت أعينالبع. القضية املسـيحية لها بعد ذايت وآخر عالقايت مع اâمتع ولك من فيه

   هو املسـيحي وما هو؟
والعمل ا`ايت يقوم بإدراك املسـيحي ملا هو . املسـيحي إنسان حيمل طاقة روحية خاصة به

وملا يؤمن به وملن يؤمن به أي يسوع املسـيح لكمة هللا املتجسد يف طبيعتنا ويف أرضنا 

وهو إنسان . ا وماد�حامال رسا¬ خالص للك إنسان أي رسا¬ حياة وافرة مكتفية روحي

  .ومبا هو يَثبُت ويُثبËت ذاته فيقب� جممتعه. حياول أن يمكل ذاته إىل أبعد حد ممكن

بل هو . فهو جزء ال يتجزأ من جممتعه بلك من فيه. والبعد العالقايت ممكËل للبعد ا`ايت

ليس .  بعددهومن مث ليس عددا وال جيوز أن يقمي½ . إذ لك اâمتع جزء من ذاته" اâمتع لكه"

هو إنسان مئة Pملئة وهو فلسطيين مئة . كذا ألف وال هو نسـبة مئوية، كرثت أم قل½ت

والواقع لكه هو هبة من . ذاته تكمتل Pلواقع لكه ا`ي يعيش فيه. Pملئة ومواطن مئة Pملئة

مع ومنطقه وطريقته يه احملبة، وهدفه البناء . لك واقع صعب أو سهل. هللا وماكن نعمته

من أجل "ال ميكن أن يمت إال ب " من أجل ا`ات"اللك ومن أجل اللك، وهو عامل أن 

أو من قبل بعضه، " اللك"وميكن أن يتعرض للرفض من قبل هذا ". مع اللك"و" اللك

وجيب أال حيط ذu من عزميته ومن رسالته، فهو يف لك احلاالت، حاالت الرفض أو 

  بناء، القبول، حامل رسا¬، رسا¬ حمبة و 

  .حيملها ملن يقب� ولن يرفضه، ملن يعرف من هو وملن جيه�، ملن هيمت l وملن ال يبايل به

وبناء عىل هذا األساس . القضية املسـيحية تعاجل عىل هذا األساس من املعرفة والثقة P`ات

  .يقوم تأهيل املسـيحي إلعداده حلياته الفردية و¥جáعية بلك أوها
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  خامتة  ----٦٦٦٦
. بل أنت إنسان مئة Pملئة وحامل رسا¬. لست عددا وال نسـبة مئوية: ل للمسـيحيأقو 

حىت ولو اكن بعضه خصام وجاَر عليك . ليس جممتعك خصام u. وعليك التعاون مع جممتعك
  .واضطهدك أو حرمك حريتك وجماالت العمل فيه، أنت تسـمتر يف العمل ويف محل الرسا¬

حىت إذا طغت قوة املادة وأودت حبياتك، . ال بقوة املادة أنت اإلنسان القوي بقوة الروح
سواء ُقِتلَت مبارشة أو بصورة غري مبارشة بتضييق اخلناق عىل حريتك وإماك0ت العيش، 
أنت تسـتقبل ¥ضطهاد من أجل حريتك ومن أجل حرية من يضطهدك، وتبذل حياتك 

ëوملن يقت u ر أبناؤك من بعدك عىل وتسـمتر يف السري ويسـمت. من أجل حياة وافرة
  .الطريق نفسها
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 جنيلية اللوثرية يف األردن يه نتيجة حملاو¬ إصالح الكنـائس الرشـقيةان الكنيسة اإل  
فكــام أن حمــاو¬ لــوثر أن يصــلح الكنيســة الاكثوليكيــة يف أوروP جنــم عهنــا إنشــاء كنيســة . 

ــدة ــان نتيجــة اإلرســاليات الربوتســـتانتية يف فلســطني مل يكــن إصــالح . جدي ــا أيضــا، ف هن
  . الكنائس الرشقية، بل إنشاء كنيسة جديدة

رتة طوي# حمصوًرا لقد انبثق اإلصالح اللوثري من مضمون اكثولييك أورويب وبقي لف  
مضن حدود اوروP الغربية، وعىل أية حـال فـان وجـود الكنـائس الرشـقية اكن معروفـا متامـا 
Nى املصـلحني، ووجودهــا دّمع وقــوى اقتنــاع مـارتن لــوثر أن الكنيســة الاكثوليكيــة مل تكــن 

سـة املمثل الوحيد لالميان املسـيحي ألن هذه الكنائس الرشـقية تقـارب يف قـدòا قـدم الكني 
  .الاكثوليكية
بدأ ¥تصال بني الكنيسة اللوثرية ¥ملانية اجلديدة مع الكنائس الرشقية وخباصة مـع   

، وقـد حـدث هـذا ¥تصـال عنـدما أرسـل بطريـرك ١٥٥٩كنيسة الـروم األرثـوذكس ســنة
القسطنطينية يواساف الثاين الشامس دميرتيوس ميسوس اىل وتنربغ للحصول عىل معلومات 

  ويف وتنربغ التقى دميرتيوس مع فيليب ميالنكتون، أحد مساعدي لوثر . الحأكرث عن اإلص
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املقربني، فأعطاه ميالنكتون نسخة عن الرتمجـة اليو0نيـة العرتافـات أوغســبورغ  ا`ي هـو 

  .لكن مل يرد جواب من القسطنطينية عىل ذu. ملخص لالهوت اللوثري
 ١٤جرمياس الثاين بعد حـوايل وحصل اتصال "ن Pدر اليه بطريرك القسطنطينية   

عاما وذu عن طريق اثنـني مـن الالهـوتيني مـن تـوبنجن هـام مـارتن كروســيوس وجـاكوب 
عنـدما كتـب  ١٥٨١لكن هذا احلـوار انقطـع ســنة . اندريه، وقد جنم عن ذu حوار معيق

  .البطريرك أن النقاش حول العقائد اNينية عدمي اجلدوى
ىت بداية القرن التاسـع عرشـ بعـد محـ# 0بليـون ومل حتدث اتصاالت أخرى "نية ح  

وقد جنمت هـذه ¥تصـاالت عـن املفهـوم اجلديـد لتغلغـل أوروP ىف الرشـق .  ١٧٩٩سـنة
ويف هذه ¥ثناء اكنت قد طغـت عـىل هـذا املفهـوم صـبغة الهنضـة اNينيـة القويـة . األوسط

اإلرساليات اكن موا حنو ومع أن معل . واليت متخضت عهنا أعامل ¥رساليات يف العامل لكه
ارتداد الوثنيني، لكن رسعان ما قررت بعض امجلعيات اإلرسالية أن تبـدأ العمـل يف الرشـق 

  .¥وسط، ويه منطقة مل يكن يتواجد فهيا غري أتباع ا0�Nت التوحيدية الثالث
  

        املرسلون الربواملرسلون الربواملرسلون الربواملرسلون الربوتتتتسـتانت األوائل يف فلسطنيسـتانت األوائل يف فلسطنيسـتانت األوائل يف فلسطنيسـتانت األوائل يف فلسطني. . . . ٢٢٢٢
إليقـاظ ا�Nنـة "بشـريية مرسـال اىل مالطـا أرسلت مجعية لندن الت  ١٨٠٨يف سـنة   

" ويف نفـس الســنة  تأسسـت مجعيـة لنـدن الهيوديـة ". النقية  يف كنيسة الروم األرثـوذكس
وبعـد عـدة ســنوات قـرر ". للتخفيف من حمنـة الهيـود اNنيويـة وتعزيـز انتعاشـهم ¥جáعـي

� يف فلسـطني، فأوفـد جملس املفوضني األمرييك لالرساليات األجنبية أن يبـدأ معـال تبشـري
واكن أحـد أهـداف هـذه اإلرسـاليات هـو إحيـاء الكنـائس . ١٨١٩أول مرسلني اثنني سـنة

وحىت أواخر عرشينات القـرن التاسـع عرشـ اكنـت حمـاوالت القيـام بـأي معـل يف . الرشقية
 واكنت مجيع ز�رات املرسلني قصرية ألن احلكومة الع,نية اكنت. القدس إما قلي# أو معدومة

  صدر  ١٨٢٤ويف سـنة    .ت األجانب من اقتناء أرض أو حىت اإلقامة يف القدسـقد منع
تثـري "فرمان ع,ين مينع اسـترياد وتوزيع الكتاب املقـدس واملـزامري املطبوعـة يف أوروP ألهنـا 

  ".اضطراPت ونزاعات ال رضورة لها
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        ::::معمعمعمعل املرسل نيكواليسون خالل فرتة حمك ل املرسل نيكواليسون خالل فرتة حمك ل املرسل نيكواليسون خالل فرتة حمك ل املرسل نيكواليسون خالل فرتة حمك محممحممحممحمد عيلد عيلد عيلد عيل. . . . ٣٣٣٣

ــرب    ــة األمهيــة يف Óرخي اإلرســاليات الربوتســـتانتية يف  ١٨٣١ســـنة تعت ســـنة Pلغ
وهكذا بـدأت حقبـة . فلسطني -ابن محمد عيل -ففي هذه السـنة غزا  ابراهمي Pشا . فلسطني

وقد اسـتفاد العمل التبشريي من هذه . جديدة من العلامنية والزنعة القومية يف Óرخي فلسطني
أن املسلمني واملسـيحيني مه مجيعا "أعلن ابراهمي Pشا  ١٨٣٢التغيريات اجلذرية، ففي سـنة 

أمـا يف األمـور اNينيـة . (من رعا�0 وأن مسأ¬ اNين ال عالقة لها يف ¥عتبارات السـياسـية
lاملسمل  ميارس إسالمه واملسـيحي مسـيحيته، ولكن ليس ألحد : جيب أن يرتك لك فرد حلا

حيث يمتتع املرسل . "مت تقبل العمل التبشريي  ويف ظل هذه الظروف). سلطة عىل اآلخر
املسـيحي Pحلرية الاكم# ليقوم بعم� يف ظل احلكومة املرصية حىت أكرث مما يمتتـع هبـا املرسـل 

  "يف ظل احلكومة الربيطانية يف مالطا والهند
متكن  نيكواليسون، وهو مرسل أوفدته مجعية هيود لندن  ١٨٣٣ويف أواخر سـنة   

ومل يكـن يقـوم Pخلدمـة Pللغـة العربيـة فقـط بـل . تـا يف القـدس للمـرة ¥وىلأن يسـتأجر بي 
  :١٨٣٩وقد كتب سـنة . وPللغة العربية أيضا

أن بعض املسـيحيني احملليني من أتباع الكنـائس الالتينيـة و¥رثوذكســية يـداومون عـىل "  
ولقد جنحت لغاية اآلن  ...حضور الصالة Pللغة العربية ومه تواقون لالنضامم لكيا اىل كنيستنا

يف تأجيلهم، وسأحاول أن أبقى أفعل ذu حىت ننتظم بشلك جيد ويصبح لنـا مـاك0 خاصـا 
، ويه نفس السـنة اليت مت فهيا افتتاح قنصـلية اجنلزييـة يف القـدس، ١٨٣٨ويف سـنة ". بنا

  اشرتى نيكواليسون قطعيت ارض عىل أمل أن يؤسس 
أرىس جحـر  ١٨٤٠ويف شــباط ســنة ". اسـقفية كنيسة اجنلزييـة حتـت سـلطة"يف القدس 

  . األساس لكنيسة، ومن الطريف أن ذu مل يمت يف ô الهيود بل يف ô األرمن
وبعد ذu بقليل انهتـى حمك ابراهمي Pشا عندما ساعدت القوى ¥وروبيـة احلكومـة 

  أصبح  وبسبب هذه املساعدة األوروبية فقد. الع,نية عىل اسـتعادة السـيطرة عىل فلسطني
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احلاكم الع,نيون يتقبلون اإلصالحات يف جماالت السـياسة واâمتع واNين ومسح لالوروبيـني 

  .مبن فهيم املرسلني Pلتواجد
  
  

        ::::أسقفية كنيسة إجنلرتا وإرلندا املتحدة يف القدسأسقفية كنيسة إجنلرتا وإرلندا املتحدة يف القدسأسقفية كنيسة إجنلرتا وإرلندا املتحدة يف القدسأسقفية كنيسة إجنلرتا وإرلندا املتحدة يف القدس. . . . ٤٤٤٤
لقد اكن ينظر اىل الوجود األورويب يف فلطسني من وات نظر متعددة بعد إعادة   
لعــ,ين، ومتثلــت إحــداها، ويه òمــة جــدا، يف اخلطــة الــيت وضــعها مــë بروســـيا احلــمك ا

لقـد اكن املـë عـىل اطـالع Óم عـىل . فريدريك فيلهمل الرابع يف إنشاء كنيسة إجنيلية لوثريـة
معــل املرســل نيكواليســون وعــىل بنــاء كنيســة املســـيح وعــىل رغبــة  بعــض املســـيحيني يف 

اكن يف الوقــت ذاتــه مــدراك للصــعوPت الــىت يواهــا أولئــك ¥نضــامم اىل الربوتســـتانتية، و 
املسـيحيون  ألن نظام املّ# الع,ين مل يكن يعـرتف Pلربوتســتانتية  ألن هـذا النظـام مل يكـن 
موا حنو األفراد بل حنو اâمتع، فقد اكن يرتكـز عـىل مفهـوم أن القـانون خشيصـ أكـرث منـه 

او ¥نـáء الســيايس هـو ا`ي يقـرر القـانون ا`ي إقلميي، وأن اNين وليس مـاكن السـكن 
ومبا أن الربوتسـتانتية مل تكن معرتف هبا فان التحـول الهيـا اكد ". عىل الفرد أن يعيش مبقتضاه
 -أن حيصل للربوتسـتانت املوجودون يف تركيا"واكن هدف املë . أن يكون من املسـتحيل 

ضام0ت وامحلاية كتë اليت يمتتع هبا املســيحيون عىل ال -سواء أاكنوا ع,نيني أو رعا�  أجانب
ــف األخــرى ــاع الطوائ ــن أتب ــة  " م ــة الع,ني واكن يرغــب يف احلصــول عــىل اعــرتاف احلكوم

Pلربوتسـتانتية مكـّ#، واكن مقتنعـا بـأن هـذا ¥عـرتاف ال ميكـن أن يتحقـق ¥ عـن طريـق 
  رف خفي أنكنيسة بروتسـتانتية موحدة ، واكن يف الوقت ذاته حياول من ط

ويف سـبيل حتقيـق هـذه األهـداف أرسـل . يؤسس مطرانية بروتسـتانتية املانية يف بيت حلم 
يف القـدس  موفده بنسن إىل لنـدن ليطلـب مـن الكنيسـة ¥جنلياكنيـة أن تؤسـس مطرانيـة

ــة املصــلحة(تشــرتك فهيــا كنيســة بروســـيا  مت  ١٨٤١متــوز ســـنة ١٩ويف . املتحــدة) اللوثري
  ومت مبوجهبا ¥تفاق عىل إرسال  ١٨٤١اكنون الثاين سـنة ٧وقّعت يف  التوصل إىل اتفاقية
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وبعـد يـومني نرشـ . مطران إىل القدس يمت ترشـيحه من قبل التاج الربيطاين والتاج الـربويس

  :لهذه ¥تفاقية وهو ينص عىل واجبات املطران"  بيان ¥جراء"
د وحاميـهتم و¥ســتفادة مـن يكون مهه التبشريي الرئييس موا حنو اهتـداء الهيـو "  
عـىل عالقـة احملبـة املســيحية مـع الكنـائس ) بقـدر املســتطاع(وأن يقـمي  وحيـافظ . خدماهتم

األخــرى املمــث# يف القــدس وخباصــة مــع كنيســة الــروم األرثــوذكس وأن يعــري اهáمــا خاصــا 
ؤوهنم، القناعهم Pن كنيسة اجنلرتا ال ترغـب يف ازعـام  أو أن تقسـمهم  أو تتـدخل يف شـ

لكهنــا مســـتعدة وبــروح احملبــة املســـيحية أن تــرتبط معهــم بــروابط الصــداقة وPلقــدر ا`ي 
  "يتقبلونه مهنا

  
، يبـدو لنـا الفـرق "بيـان ¥جـراء"وNى مقارنة تعل>ت مـë بروســيا لبنسـن مـع   

  . البسـيط واحضا يف التغيري ما بني حامية الوجود الربوتسـتانيت واهتداء الهيود 
اعتـرب الهيـودي املهتـدي هـو " بيـان اإلجـراء"إمتام املهمة كام نـص علهيـا  ويف سبيل  

الشخص  األكرث تأهيال من غريه لهذا املنصب، و`u فقد مت اختيار الربوفيسـور اNكتـور 
اكنـون  ٢١مايلك سلمون اليكساندر كأول مطـران اجنلـياكين يرسـل اىل القـدس وذu يف 

  .١٨٤٢الثاين سـنة 
  

وركـز " بيـان اإلجـراء"ان اليكساندر جاهدا ان يمتىش مع نصوص وقد حاول املطر   
واكن تواقاً ألن يقمي عالقات طيبـة مـع الكنـائس الرشـقية، و`u رفـض . عىل اهتداء الهيود

طلب بعض املسـيحيني من الروم ¥رثوذكس من حاصبيا يف لبنان أن ينضموا اىل الكنيسة 
يا سبب هذا الرفض وطلـب مـن مبعوثـه أن ومل يفهم مë بروسـ . ١٨٤٤¥جنلياكنية سـنة 

لكـن هـذا النقـاش مل حيصـل ألســباب . يناقش هذا ¥مر مـع رئـيس الكنيسـة ¥جنلياكنيـة
تـويف املطـران اليكسـاندر ورحش مـë بروســيا  ١٨٤٥اكنون الثاين ســنة  ٢٦ويف . عديدة

  .صاموئيل غوPت ليخلفه
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        ::::ربيةربيةربيةربيةصاموئيل صاموئيل صاموئيل صاموئيل غغغغوPت وإنشاء أول طوائف برووPت وإنشاء أول طوائف برووPت وإنشاء أول طوائف برووPت وإنشاء أول طوائف بروتتتتسـتانتية عسـتانتية عسـتانتية عسـتانتية ع. . . . ٥٥٥٥

فهـو . لوال معل املطران غوPت ملا وجدت طوائف بروتســتانتية يف فلسـطني اليـوم  
وكـأن قـدر . ا`ي نقل العمل من الرتكزي عىل اهتـداء الهيـود اىل إصـالح الكنـائس الرشـقية

حفـىت قبـل أن يـمت تعيينـه مطـرا0 . هذا املطـرن اكد أن  يكـون معـ� مـا بـني هـذه الكنـائس
فأثناء مع� مكرسل من مجعية مرسيل الكنيسة . áمه عىل هذه الناحيةللقدس اكن قد ركز اه

¥جنلزيية بدأ مبراجعة كتب التبشري Pللغة العربية حيث أنه اكن قد أتقن اللغـة العربيـة إتقـا0 
شــهد تأســيس أول طائفــة بروتســـتانتية عربيــة يف بــريوت، ومــن  Ó١٨٢٧مــا، ويف ســـنة 

ــائس معــل مكرســل اىل ا ١٨٣٨وحــىت  ١٨٢٩ حلبشــة حيــث طــور مفهــوم إصــالح الكن
هـل عـّني مـë بروســيا غـوPت مطـرا0 بسـبب : والسؤال ا`ي يطرح نفسه هـو. الرشقية

  قناعاته ومع� التبشريي؟
رشع املطران غوPت يف  ١٨٤٦اكنون ¥ول سـنة ٣٠وبعد دخوl إىل القدس يف   

ذا التوزيع بدأت القراءة الفردية ونتيجة له. توزيع الكتاب املقدس عىل أتباع الكنائس الرشقية
واكن هذا أسلوPً جديداً يف الكنائس الرشقية حيـث ان . إضافة اىل دروس الكتاب املقدس

ومبـا أن معظـم النـاس . الكتاب املقدس الوحيد Nهيم اكن وبشلك أسايس كتاب الليتورجيـا
ه املـدارس تـدعى واكنـت هـذ. اكنوا أميني يف ذu الوقت، اكن عليه أن يفـتح املـدارس أوال

وخـالل فـرتة . ألن الكتاب املقـدس اكن ¥داة الرئيســية للتعلـمي" مدارس الكتاب املقدس"
وال تـزال اثنتـان مهنـا . مدرسة بروتسـتانتية يف فلسـطني ٢٥مع� مكطران يف القدس اسس 
  .مدارس لوثرية حيت يومنا هذا

يف إجنلـرتا بسـبب  حـد فـروع الكنيسـة ¥جنلياكنيـةأوعندما هامجته مجموعـات مـن   
مفهومه عن اإلصالح يف الكنـائس الرشـقية، هـدد املطـران غـوPت Pالســتقا¬ اذا مل يـوحض 
رئـيس أسـاقفة اكنرتبـري سـياســة كيفيـة تعامـل مطـران القــدس مـع أتبـاع الكنـائس الرشــقية 

  وقع  ١٨٥٠ترشين األول سـنة  ١٦و يف . الكنيسة األجنلياكنية ¥نضامم إىلالراغبني يف 
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هـذه  وتمتـّزي .  من رئيس أساقفة اكنرتبري واملبعوث الـربويس بنسـن عـىل سـياسـة رمسيـةلك

 .السـياسة ما بني ¥رتداد والشهادة املسـيحية
  
إن الفرق لعظمي مابني األسلوب العدايئ يف بذل ود جدلية لسلخ أعضاء جامعة ما عـن " 

ض هـاديء لالنضـباط ا`ي هذه امجلاعة، وبني رشح رصني حلقيقة الكتاب املقدس واسـتعرا
حفي, يرس هللا أن مينحه بركتـه، وحيـ, . ويقتيض الواجب أن يكون خيار0 هو الثاين. يعلمه

حترر العقل من قيـود ¥ميـان الفاسـد، هنـاك ال حيـق لنـا  أن نـدير ظهـر0  لألسـري احملـرر 
ملسـتحب عـىل أيـة أنه ملن ا.  ونأمره Pلعودة اىل عبوديته أو أن يطلب العون يف ماكن آخر

حال أنه حي, يوجد عدد اكف من األفراد ا`ين تركوا كنيسة الروم ليكّونـوا طائفـة منفصـ#، 
أن يعتربمه مطران القدس  طائفة مصلحة ممتزية من كنيسة الروم وليس كأعضاء يف كنيسـة 

وأن . اجنلرتا، وأن يساعدمه عـىل مجـع واســتعامل ليتورجيـا تناسـب ظـروفهم بشـلك أفضـل
حض متاما أنه إذا مـا قـام قسـس مـن الكنـائس اإلجنيليـة Pخلدمـة بيـهنم فـان ذu هـو ملنـع يو

ولكـن يف حـال أصـبح Nى  أحـد كهنـهتم تفكـريا مثـل تفكـريمه فـان ممارســـته . فقـداهنم لكيـا
  ."للطقوس معهم سـتكون ممكنة

  
 مينح امحلاية للربوتسـتانت عـىل"ويف نفس السـنة صدر فرمان من السلطان الرتيك    

ونتيجة لهاتني الوثيقتني  متكن املطران غوPت من أن حيقـق رؤ�ه ". أساس كوهنم رعا� أتراك
 ١٨٧٩وقبل وفاته ســنة . يف أن يؤسس كنيسة بروتسـتانتية وطنية يف فلسطني حبرية Óمة

  . كنيسة بروتسـتانتية يف األرض املقدسة ١٢متكن املطران غوPت من تأسيس 
دراس وتأسيس الكنائس، فقد اكن املطران غوPت هـو ا`ي وPإلضافة إىل بناء امل  

ولتنسـيق العمـل . طلب من مجعيات تبشريية املانية خمتلفة أن تأيت وتبدأ العمل يف فلسطني
. مـا بـني امجلعيـات التبشـريية األملانيـة وامجلعيـات اإلجنلزييـة، فقـد صـاغ هلـام اتفاقيـة جنـتلامن

 لسطني سـيكون منطقة العمل التبشريي اإلجنلزيي ومبوجب هذه ¥تفاقية أعلن أن شامل ف 
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وبناء عىل هـذا التقســمي توجـد الكنـائس اللوثريـة اليـوم يف . وجنوب فلسطني يكون لألملان

  . جنوب القدس يف حني أن الكنائس األجنلياكنية تقع إىل الشامل
تأسـيس إن معل ثالث مجعيات املانية ا`ي بـدأ يف عهـد  املطـران غـوPت اكن òـام جـدا ل 

 .الكنيسة اللوثرية
  
  

        ::::معمعمعمعل مجعيات املرسليات األملانية يف فلسطنيل مجعيات املرسليات األملانية يف فلسطنيل مجعيات املرسليات األملانية يف فلسطنيل مجعيات املرسليات األملانية يف فلسطني. . . . ٦٦٦٦
        

        معمعمعمعل شامسات اكيزرفريتل شامسات اكيزرفريتل شامسات اكيزرفريتل شامسات اكيزرفريت----أأأأ
وبعد أن تعرضت القدس لوبــاء، طلـب املطـران غـوPت مـن ثيـودور  ١٨٥٠يف سـنة 

. فليدنر مدير بيت شامسات  اكيزرفيت أن يرسل شامسـات ليبـدأن العمـل يف القـدس
تتحــت شامســـتان أول مستشــفي بروتســـتانيت، ويف نفــس اف  ١٨٥١ا�ر ســـنة  ٤ويف 

واكنـت ".  طاليثـا قـويم"اليوم افتتحت شامسـتان أخر�ن مدرسة للبنات اكنت تـدعى 
  .فكرة  الشامسـتني من هذه التسمية واحضة ¥ ويه هنضة املرأة العربية

  
        معمعمعمعل يوحنا لودفيغ شـنلر وتأسيس امليمت السوريل يوحنا لودفيغ شـنلر وتأسيس امليمت السوريل يوحنا لودفيغ شـنلر وتأسيس امليمت السوريل يوحنا لودفيغ شـنلر وتأسيس امليمت السوري    ----بببب
موفدا من مجعية Pزل ليـدير بيـت األخ Pزل  ١٨٥٠جاء شـنلر اىل فلسطني سـنة   

ولكــن بعــد عــدة ســـنوات تــرك شـــنلر مركــزه اإلداري وبــدأ Pلعمــل عــىل رؤ�ه . يف القـدس
، شـعر حباجـة األطفـال ١٨٦٠وعنـدما شـهد مذحبـة املســيحيني يف سـور� ســنة . اخلاصة

واكن هدفـه أن . ا`ين جعلت مهنم اâـزرة أيتامـا اىل العنايـة و`u أسـس امليـمت السـوري
يوجد معهدا حيث يسـتطيع األيتام  الفقراء أن يتحولوا اىل أعضاء منتجني يف اâمتع وأعضـاء 

ويف سبيل حتقيق هـذه الغايـة أكـد عـىل الرتبيـة املســيحية والتـدريب . نشـيطني يف الكنيسة
  ".صّل وامعل"املهين وقد اكن شعاره 

  



٢١ 

 

  
        ::::معمعمعمعل مؤسسة القدسل مؤسسة القدسل مؤسسة القدسل مؤسسة القدس    ----جـجـجـجـ
ــب امل ١٨٦٠يف ســـنة    ــدس، ويه مؤسســة طل ــن مؤسســة الق طــران غــوPت م

  ، أن ترعى شؤون الطائفة الربوتسـتانتية  يف جنوب فلسطني ١٨٥٢ُأنشئت يف برلني سـنة 

  
. يف الوقت ا`ي اكنت فيه مجعية كنيسة اجنلرتا التبشريية تعىن P`ين مه يف شـامل فلسـطني

  وافتتحت مدارس  ١٨٦٠فتولت مؤسسة القدس العناية بطوائف ومدراس بيت حلم سـنة 
، و بيــت ســاحور  ١٨٨٤، و اخلليــل ســـنة ١٨٧٩جديــدة يف لك مــن بيــت جــاال ســـنة

  .١٩٠٣، و يف القدس سـنة ١٩٠٠سـنة
  
  

        ::::هناية األسقفية املشرتكةهناية األسقفية املشرتكةهناية األسقفية املشرتكةهناية األسقفية املشرتكة. . . . ٧٧٧٧
وخلفـه جوزيـف Pرلكـي، وهـو مرسـل سـابق  ١٨٧٩تويف املطران غوPت سـنة    

ر�، وقـد سـعى إلعـادة حتويـل معـل مجلعية هيود لندن، وقد مت تعيينه من قبل امللكـة فيكتـو 
أسقفية القدس من إصالح الكنـائس الرشـقية اىل اهتـداء الهيـود وامتـدادا اىل التبشـري بـني 

وشـعر .  ١٨٨١لكن املطران Pرلكي تويف بعد ذu بقليل يف ترشين األول ســنة . املسلمني
عـىل يـد بسـامرك ســنة  فبعـد خلـق املانيـا. األملان أنه ال حاجة السـمترارية األسقفية املشـرتكة

بأن يكونوا Óبعـني الجنلـرتا وخصوصـا  -وقد اصبحوا اآلن أكرث قوة -مل يرغب ¥ملان ١٨٧١
. ألن العمل التبشريي األملاين يف فلسطني اكن مزدهـرا وحـىت متفوقـا عـىل العمـل اإلجنلـزيي

  واســـمترت أســقفية القــدس. انهتــت األســقفية املشــرتكة ١٨٨٦ترشــين الثــاين ســـنة  ٣ويف 
للجمعيات اإلجنلزيية بشلك حرصي، يف الوقت ا`ي اسـمترت فيه امجلعيات ¥ملانيـة بـدون 

وقد مت جتاهل فكرة القيرص خللق مطرانية أملانية حرصـية يف بيـت حلـم، وبـدال . مظ# سلطة
وهبـذه الصـفة "  بروبست"من ذu فقد مت ترقية راعي الطائفة األملانية يف القدس اىل مرتبة 

  .ال عن تنسـيق العمل بني امجلعيات التبشريية األملانية اÖتلفةأصبح مسؤو
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        معمعمعمعل الربول الربول الربول الربوتتتتسـتانت األملان يف فلسطني ما بني احلربني العامليتنيسـتانت األملان يف فلسطني ما بني احلربني العامليتنيسـتانت األملان يف فلسطني ما بني احلربني العامليتنيسـتانت األملان يف فلسطني ما بني احلربني العامليتني. . . . ٨٨٨٨
بعد هزمية أملانيا يف احلرب العاملية األوىل عانـت امجلعيـات األملانيـة يف فلسـطني مـن   

  ة للمرسلني األملان يف فلسطني ـــــــاجئانتاكسة، ويف الوقت نفسه فان معليات ¥عتقال املف
وأصــبحت احلاجــة إلضــفاء الصــبغة الوطنيــة . ســـببت يقظــة Nى الطوائــف الربوتســـتانتية

واحضة، وبدأ السعي حنو هوية مسـيحية فلسطينية ووحدة بروتسـتانتية بني الطوائف العربية 
  .uالربوتسـتانتية اÖتلفة، لكن احلرب العاملية الثانية وضعت حدا `

  
  

        ::::احلرب العاملية الثانية وتأثري ¥حتاد اللوثري العاملياحلرب العاملية الثانية وتأثري ¥حتاد اللوثري العاملياحلرب العاملية الثانية وتأثري ¥حتاد اللوثري العاملياحلرب العاملية الثانية وتأثري ¥حتاد اللوثري العاملي. . . . ٩٩٩٩
لقد اكنت احلرب العاملية الثانية رضبة مدمرة لعمل اإلرساليات األملانية الربوتسـتانتية   

فقد اكنت امجلعيات التبشريية األملانية تعاين من صعوPت مالية مجة إضـافة إىل . يف فلسطني
وتصاعد الـزناع مـا . ني اكنت قد وضعت حتت احلراسة الربيطانيةأن معظم أمالكها يف فلسط

مما اكن l نتاجئ اكرثية عىل معل الطوائـف  ١٩٤٨بني الهيود والفلسطينيني وأّدى اىل حرب 
من مجموع املؤسسات األملانيـة اكنـت تقـع فـ> أصـبح دو¬ % ٦٥فأن . الربوتسـتانتية العربية

ت لك أمالكها تقريبا عندما صودرت هذه األمالك إرسائيل وخرست معاهد شـنلر واكيزرفر 
وقد دفعت إرسائيل ف> بعد بعض التعويضات . بعد حمرقة الهيود عىل اعتبار أهنا أرض العدو

عـن هــذه املعاهــد ممــا مكــن شـــنلر  أن يبــدأ معــال جديــدا يف األردن ولبنــان، بيــM مصمــت 
ومـن 0حيـة أخـرى خرسـ . يـةاكيزرفرت عىل تأسيس طاليثـا قـويم جديـدة يف الضـفة الغرب 

  .الكثري من العرب أمالكهم وأصبحوا الجئني
ويف ظـل هـذه األوضـاع قــرر اâلـس الـوطين اللــوثري يف الـوال�ت املتحـدة ومــن   
أن يرسـل "  جلنة اإلرشاف عىل الكنائس الصغرية واإلرسـاليات الـيت فقـدت ممولهيـا"خالل 

درس وضع معـل اإلرسـاليات األملانيـة وأن واكن عليه ان ي. اNكتور أدوين مول اىل فلسطني
واكنت اللجنة قد وضعت حتت ترصفه مزيانية . يعرض املساعدة عىل اâلس اللوثري الوطين

  وأصبح اNكتور مول ف> بعد ممثل ¥حتاد اللوثري العاملي ا`ي مت تأسيسه حديثا . طوارئ
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ؤسســات األملانيــة والعمــل وقــد مت حتــت إدارتــه إعــادة بنــاء وتنظــمي مجيــع امل. ١٩٤٧ســـنة 

  .الطائفي يف فلسطني
ـــنة  ــول س ــور م ــد أســس اNكت ــة  "  ١٩٤٧وق ــة اللوثري ــة للكنيســة اإلجنيلي ــة األقلميي اللجن

  الرتاث اللوثري : وقد أكد اNكتور مول عىل فكرتني جديدتني". الفلسطينية
 يف فلسـطني ومل تكن املؤسسـات األملانيـة الـثالث العـام#. وتأسيس كنيسة لوثرية موحدة 

وبسـبب تـأثري ¥حتـاد . من خلفية لوثرية حمضة بل اكنت من خلفية لوثرية مصلحة وموحـدة
  لقد تواجدت طوائف بروتسـتانتية من . اللوثري العاملي فقد أصبح املظهر اللوثري هو املهمين
 وقد رغب اNكتور مول أن يوحد هـذه. خلفية أملانية جنبا إىل جنب ملدة تقرب من مئة عام

  . ١٩٥٩وقد حتقق l ذu سـنة . الطوائف يف كنيسة واحدة
  

ونتيجــة أخــرى  لعمــل اNكتــور مــول اكن افتتــاح مستشــفى أوغســـتا فكتــور� يف   
واك¬ هيئة¥مم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئـني الفلسـطينني (القدس مبساعدة من األونروا

ر الغــذاء واملــأوى وامللــبس وقــد مت إنشــاء بــر0مج إغاثــة طــارئ يــوف). يف الرشـق ¥وســط
"لـث أكــرب ) فـرع الرشـق األوسـط(وقـد أصـبح ¥حتـاد اللــوثري العـاملي. والعنايـة الصـحية

 ٤٠٠فقـد مت توظيــف . صـاحب معــل يف اململكـة األردنيــة الهامشيـة بعــد احلكومـة واألنــروا
  .خشص يف خمتلف جماالت معلياته

  
  

        ::::ننننتأسيس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف ¥ردتأسيس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف ¥ردتأسيس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف ¥ردتأسيس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف ¥رد    ----١١١١٠٠٠٠
مبساعدة من ¥حتاد اللوثري العاملي ومؤسسات اإلرساليات األملانيـة اÖتلفـة بـدأت   

وقد اعرتفت . معلية مشاورات وتنظمي جنم عهنا تأسيس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن
ــا يف أ�ر ســـنة  ــة رمسي ــة األردني ــة . ١٩٥٩هبــا احلكوم و حبســب دســـتور الكنيســة احلديث

الطوائف اÖتلفـة أعضـاء العمـدة ا`يـن ينتخبـون بـدورمه ممثلـني عـهنم يف التكوين، تنتخب 
  اجلسم  (مث خيتاراâمع أعضاء اâلس الكنيس   ). ا`ي هو اجلسم الترشيعي(اâمع الكنيس
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ويف حـني أن . ويرأس اâمع رئيس علامين، ويرأس اâلـس الكنيسـ رئـيس ديـين). التنفيذي

ن عربيا فأن رئـيس اâلـس اكن الربوبسـت األملـاين حـىت ســنة رئيس اâمع منذ تأسيسه اك
. ويف تــë الســــنة مت انتخــاب أول مطـــران عـــريب ليخلــف الربوبســـت األملـــاين. ١٩٧٩

والكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن يه اليوم كنيسة عربية فلسطينية مسـتق# تتكـون مـن 
بيـت حلــم، وبيـت جـاال، وبيــت (سـت طوائـف مخــس مهنـا يف املنـاطق الفلســطينية احملـت#

  .وواحدة يف العامصة األردنية عامن) ساحور، والقدس، ورام هللا 
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" هذا فإن من يزرع Pلشح فباحش ايضاً حيصد ومن يزرع Pلرباكت فبالرباكت ايضاً حيصد"
ه اآلية الرائعة  وأ0 أقرهئا حىت اÓمل هبا اكرث، فكثريا ما كنت امسعها يف رسائل اسـتوقفتين هذ

هذه اآلية  من ¥�ت حمببة اىل قليب وعند سامعها . يوم ¥حد وPالخص يف اعياد الشكر
تبقى عالقة يف ذهين فرتات طوي#، إال انين اليوم قرأهتا ومتتعت بلك لكمة من لكامهتا حىت اهنا 

  .ين Pن اكتب هذه اللكامت البسـيطة اهلمت
اننا عندما نراقب مومس زرع القمح نرى بأن الفالح يبذر احلبوب يف حق� يبدو لنا وكأنه 
يرمهيا رمياً، ويبدو وان احلبوب قد ضاعت، إال انه ال يُفقد مهنا شيئاً ففي الوقت املناسب 

  .يسرتد الزارع بذاره اضعافاً 
ا للمسـيح فقد يبدو لنا كام لو اننا نبدد حياتنا هباًء غري ان وحنن ايضاً حني نعطي انفسـن

لقد علمنا السـيد املسـيح . املسـيح قال اننا حني نبدد حياتنا ألج�، عندئذ جند احلياة ¥بدية
وPلوقت  . ان نِزُن حياتنا Pخلسائر ليست PالرPح، وPلتضحيات ال Pلتشيث حبياة ا`ات

ال Pلوقت ا`ي نقضيه حبثا عن املصاحل، Pحملبة الفائضة اىل  ا`ي نقضيه ملنفعة ¥خرين
  . ان هللا يبارك الUين يعطون من حياهتم ومواردمه. اخلارج ال Pحملبة املتدفقة اىل اNاخل

وهنا اقف اليوم ايضاً يف ذكرى ميالد املسـيح سـيد السالم حيث نرمن ونرتل لي# امليالد ميحى 
لك يوم نذكر امليالد اâيد . احلُب فيا ليتنا نتغىن هبا دامئاً ولك يوم البغض لي# امليالد يزهر 

  . حببه وعطائه ا`ي بذل عنا يف الطفل اÖلص املولود يف مذوذ ليخلصنا
دعو0 ال نضع حملبتنا وعطاء0 حدودا، بل فلزتداد حمبتنا بعضنا لبعض حىت نكون بذu قد 

ولنعط من ذواتنا بسخاء كام أن هللا قد . منحه هللا لنا اعرتفنا ألنفسـنا Pمليالد احلقيقي اليت
  .أعطا0 أيضا فنحيا بذu حقيقة امليالد

لك عام وانمت خبري
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هــذه اللكــامت املالئكيــة تــوحض لنــا مــدى الفــرح ا`ي يعمتــر قلوبنــا إلحساســـنا بقــرب 
ــاة  ــ>ً للرع ــاً عظ ــان فرح ــة يف ذu الزم ــور املالئك ــد ، إذ اكن ظه ــيالد اâي ــد امل ــول عي حل
الفقـــراء يف بيـــت حلـــم إذ أضـــاء نـــورمه األلهــــي الليـــل املظـــمل معلنـــاً جمـــد هللا يف الســـامء 

  .ض واألر 
إن الطفــل املولــود يف املــذوذ الوضــيع هــو حمــور احتفاالتنــا امليالديــة يف لك عــام ، ويف 
ــوف  ــيت س ــم ال ــت حل ــاب اىل بي ــاً لUه ــدعو0 مجيع ــا¬ ت ــدوي رس ــة ت ــذه ¥رض املتأمل ه

ا`ي وNتـــه أمـــه بـــدون " الطفـــل يســـوع" تُكىســـ Pلزينـــة الـــيت جتـــذب األنظـــار للقـــاء 
ــرد املغــارة ، يف مــذوذ ــأن يكــون .. وضــيع مــأوى يف ب ــداً ب هــذا الطفــل الرضــيع مل خيــف اب

فقـــرياً ألنـــه حيمـــل لنـــا يف قلبـــه الصـــغري حـــب هللا الغـــري متنـــايه لـــيك نســــتنري بنـــوره 
l ونسجد.  

ـــي  ــوٍر هب ــن ن ــعاعاً م ــؤمنني ش ــوب امل ــدخل يف قل ــزي إذ يُ ــم مم ــل يســوع l طع ــوN الطف مف
ــه املالئ ــا قالت ــذكر0 مب ــو ا`ي ي ــاهتم ، ه ــة حي ــاه يُيضــء ظلم ــة للرع ال ال ال ال ختختختختــافوا ان هللا ــافوا ان هللا ــافوا ان هللا ــافوا ان هللا " " " " ك

 ده أدخل رجاًء عظ>ً يف قلوب من اكنوا ينتظرونه ، ـل عند مولفـفهذا الط" " " " حاميمكحاميمكحاميمكحاميمك
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فهـــو ا`ي يطلـــب منـــا أن نعمـــل بإرادتـــه ال Pرادتنـــا وان ننبـــذ األحقـــاد ونعامـــل بعضـــنا 

ـــيك يشـــملنا  ـــة اÖلصـــة الصـــادرة مـــن القلـــب ، ل مبحبتـــه بعضـــاً Pلرفـــق واحلنـــان واملعون
وبراكتــــه ألن العظمــــة احلقيقيــــة ليســــت يف املظــــاهر اخلارجيــــة ، إمنــــا القلــــب اململــــوء 

  .Pلفضائل 
فليبحــث إذاً لك خشــص فينـــا عــن مـــدى فاعليــة املــيالد يف حياتـــه ألن رســا¬ املـــيالد 
ــل  ــىن مــوN الطف ــاء القلــب، ألن مع ــاة البســطاء أنقي ــة مــن الرع ــة ُأعلنــت أوًال مجلاع احلقيقي

ــد ا ــل يســوع عن ــة وجتمي ــوان الهبي ــة Pألل ـاء املزين ــة الشــجرة اخلرضـ ــرد هتيئ ــو جم ــبعض ه ل
البيــت مبـــا يلـــزم لهـــذه املناســــبة ومـــاذا ســـوف جيلـــب PP نويـــل ألطفالنـــا األحبـّــاء مـــن 

ــاب  ــدا� وألع ــد ...ه ــل يســوع؟ لق ــوالدة الطف ــه ب ــذا لك ــة ه ــا عالق ــو م ــن الســؤال ه ولك
ــس ــة واملالب ــدا� والزين ــداً لله ــد ومل  أصــبحنا ولألســف عبي ــدهيا يف العي ــيت نرت ــدة ال اجلدي

ــارة  ــل املغ ـــيحنا او طف ــد ، مفس ــذا العي ــي له ــىن احلقيق ــوهر او املع ــمت Pجل ــر او هن ــد نفك نع
يــأيت إلينــا لك عــام اكلراعــي ا`ي يبحــث عــن خروفــه الضــال أو كــام تبحــث األرمــ# 

ـــيك يقمينـــا مـــن ســــب اتنا عـــن اNرمه ا`ي فقدتـــه، انـــه يـــأيت لز�رتنـــا يف نفـــس امليعـــاد ل
ــه ¥نســانية  ــه ُوN بطبيعت ــري ألن ــة الفق ـــّلمنا حمب ــيك يع ــه ل ــاحلنا مع ــود0 اىل اآلب ويص ويق
فقــرياً عــىل ¥رض، لــيك يعــزز فينــا ســالم املســـيح ا`ي لــيس l حــدود ولــيك ميــأل 

  .قلوبنا Pلنعمة والرمحة والربكة اâانية ألنه هو إl رحمي ورؤف وحمب للبرش
ـــرب يضـــم  ـــه وحمبتـــه ولنـــدخل يف مـــذوده دعـــو0 أذن جنعـــل ال ـــاً بدفئ ـــيك نمتتـــع دامئ نا ل

  .املتواضع ليك نقدر ان نسكن معه اىل األبد ألنه فادينا وخملصنا
ــدم نفســه كرجــاء  ــيك يق ــاء ل ـية مجع ــأيت للبرشـ ــو ي ــع فه ــذه موــة للجمي فرســا¬ ســالِمه ه

  .أكيد للك مؤمن
يف ظلــامت اليــأس فلنــدع  نــور املســـيح يســطع فينــا ولــيكن تعزيــة لــلك مــن يــزال يعــيش 

والظـــمل والبـــؤس ولنجعـــل طفـــل الســـالم يـــدخل اىل لك قلـــٍب متـــأمل لـــيك يبعـــث فيـــه 
 فتعالوا نســجد l ونهتلل فرحني بقدومه ألن جميئه وظهوره ييضء .. .الفرح واألمل
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فــا`ي يســـري عــىل ُخطــى  ،،،،"  "  "  "  ســريوا يف النــور والنــور ينــري طــريقمكســريوا يف النــور والنــور ينــري طــريقمكســريوا يف النــور والنــور ينــري طــريقمكســريوا يف النــور والنــور ينــري طــريقمك" العــامل إذ قــال لنــا 

يــوم مــن حــوl ويــزول رعــب الليــل املظــمل فلنجعــل قلوبنــا مغــارة املســـيح تنقشــع الغ 
  .مليالد خملصنا وفادينا ليقدسها وجيعل ماكهنا سكناه فميكث فينا ونصبح واحداً معه

ــه عنــدما ظهــر  فقصــة مــيالد املســـيح يه يف جوهرهــا قصــة حقيقيــة لــلك بــين البرشــ ألن
ــالك الــرب ملــرمي العــذراء وقــال  مفجــرد امســه """"ه يســوع ه يســوع ه يســوع ه يســوع ســـتســـتســـتســـت]]]]ين إبنــاً ويُــدعين إبنــاً ويُــدعين إبنــاً ويُــدعين إبنــاً ويُــدعىىىى امســ امســ امســ امســ""""م

ëحيمل معىن رسالته اليت جاء من أجلها إذ انه جاء ليخلص ما قد ه..  
ــارك أن  ــود0 يف هــذا الشــهر املب ــام تع ــاً وك ــا مجيع ــوN يف قلوبن ــارة ي ــل املغ ــام ٍ وطف فــلك ع
ــا  ــري قلوبن ــل يســوع ان ين ــن الطف ــو0 نتـرضـع م ــد ، دع ــد يف ســاحة امله ـــُضاء جشــرة العي ت

ــا لتكــون جشــ ــل وعقولن ــرح ونهتل ــام فلنف ــا طــوال الع ــة املضــاءة حلياتن ــة النجم ــد مبثاب رة العي
ــمين ... بــه  ـــرة مباركــه تعــم عــىل امجليــع Pل ممتنيــني لــمك عيــد مــيالد ســعيد ورأس ســـنه خيّ

  .والرباكت ولك عام وانمت مجيعاً خبري وPلصحة والسالمة
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هناك أغنية يف الهواء، هناك جنمٌة ... يف اللي# اليت وN فهيا ِعامنوئيل .. هناك يف بيت حلم 

ماكن  يف يف السامء، هناك صالة منخفضة من أم لرضيعها ا`ي يبيك من األعامق، هناك
عندما اكنت مرمي أمه . ما، حدثت فيه والدة يسوع املسـيح، يف ماكن ما يف هذا الطريق

لكن . ليوسف قبل أن يعرفا بعضهام البعض، وجدت حب# Pلطفل من الروح القدس خمطوبةٌ 
يوسف ابن داوود ال خوف من أن تأخذ : املالك الرب طمأن يوسف عندما ظهر l قاالً 

u فعمل يوسف ب_م الرب بفرح وبطاعة من دون خوف أو أدىن شك. مرمي زوجة .
فاالميان يأيت عن طريق السمع . ه مبا أراد هللا أن يصنعمجيعنا رأينا والحظنا قوة اميانه والزتام

، وهذا ايضاً ما أكده لنا يوسف من خالل خدمته للرب ألن ¥لزتام والطاعة )١٧:١٠رو (
تتبني طاعة يوسف ألمر الرب من خالل ثالثة أمور و تمتثل أوًال أنه أخذ . جزٌء ¥ميان

كام قال l الرب؛ و أخرياً عدم وجود مصلحة  مرمي زوجة l؛ "نياً تسمية امس يسوع املسـيح
   .و طمع مبرمي من قبل يوسف
  فهل الطاعة اذاً قوة للبقاء ؟ 

جيب . نعم، اهنا كذu ألن هللا يفي Pلوعود، `u علينا أن نسعى لطاعة هللا بشلك اكمل
كيف ال وحنن علينا أن نتبع هذا ¥عتقاد و نؤمن به الن حرية الوصول اىل هللا تمتثل Pلثقة، 

  ..ة للتحدث جبرأة ودون ضبط النفسوالثقة هنا يه لكمة تعين احلري. ¥ن كنيسة الرب
 ال يكفي فقط ¥ميان Pملسـيح و بوالدته، بل أيضاً òم أن نؤمن بلكمته وخالصه من خالل

  .طاعته  
  ه اكن جمرد بداية ـذا لكـفهو ابهتاٌج يف قلوبنا وابهتاٌج لطريق خالصنا فاالبهتاج أىت مبوNه وه
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ف ـــــفيوس. اـما زال ابهتاج الرب يسوع يسكن وميىلء نفوسن. وانهتـى بصلبه وموته وقيامته
خادم الرب، و كذu أنت وأ0 أيضاً، `ا فلنعمل من أجل لكمته اليت جاء من أجلها الطفل 

أكرث قداسة يف  الوديع، وعلينا أن ندرك أمهية والدة املسـيح ليس ألن والدته حتتل ماك0ً 
الكتاب املقدس، و ليس ألن العامل من حولنا يتوقع منا تقديس هذا احلدث؛ بل ألنه 

ببساطة جزء من لكمة هللا اليت دعي من أجلها، `u تسـتحق منا لك ¥هáم كأي جزء 
  . اليت تسـتحق خضوعنا و طاعتنااخر من لكمة هللا

دة اÖلص،  فهو أٌخترب متاماً كام ُأختربت ال جيب علينا أن ننىس ماكنة يوسف يف قصة وال
مرمي العذراء واNة اإلl، فاc أمره بعمٍل، وما أمجل يوسف مطيعاً لتë اللكمة اليت معل 

ومك أعطى هللا لنا يف ذu اليوم، . هبا، بلك اميان وحمبة، ومك قدر هللا ليوسف ذاك العمل
  .من ذu املذود الصغري
والدة جديدة لرجاء  يفيسوع املسـيح يف رمحته العظمية اليت قدòا لنا  فامحلد c اآلب وربنا

، فدعو0 بثبات، أن نعقد ¥ميان )٣: ١بط  ١(يه بقيامة املسـيح من بني األموات 
   .نفسه حىت الهناية الظهار هذا احلرص والرجاء

  ..ع يسوعدوما م  اسعيد امفع حلظات امليالد تطفىء مشوع، وتشعل مشوع، وأمتىن لمك عيد
  .حنن نفرح، حنن نبهتج، فاملسـيح فينا وتسبيحه قامئ اىل األبد
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  حيث فُقد الرجاء و األمل يسطع يف السامء جنم
ëجنم جديد كبري غريب جعيب  كأنه مل 

  
  

  جنم بريقه و ملعانه ينوران احلياة و ما فهيا
 زرع و يبرش يف الال أمل أمال و يف الال رجاء رجاءاً ي

  
  

  جنم يسطع يف سامء مدينة صغرية
 بيت حلم إمسها ،مدينة داود

  
  

  جنم يلفت ¥نتباه و جيذب مجيع األنظار
 من شدة رونقه وجامl اخلالب ا`ي ال يقاوم

  
  

  جنم يراه لك قاطين هذا العامل ألنه ليس بأي جنم
 س السالم و ماحن الرجاءبل جنم مë اâد رئي
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  جنم خملص العامل مë امللوك، رب األرPب
 واهب الرسور والفرح والنور و الرجاء

 
  لقد وN األمل من جديد يف مغارة صغرية يف بيت حلم

 لقد وN الرجاء من جديد يف مذود بقر حقري صغري داخل اسطبل
  
  

  رحاPفهليل l � لك املعمورة و رحيب Pملولود اجلديد ت
 إفتحي l القلوب و العقول ليعيد إحياء الرجاء فهيا

  
  

l ال تسمحي ألي حاجز أو أحد أن مينعك عن فتحها  
 بل اسـتقبليه حبرارة ودفء وحب وشوق ورجاء

  
  

  :سـبحي و ارصi بفرح مع جوق جند املالئكة قائ#
َالُم، َوPِل " ةُ الَْمْجُد cِ ِيف اَألعَاِيل، َوعََىل اَألْرِض الس½   "ن½اِس الَْمَرس½
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وقد ساعدت اÖرتعات واملكتشفلت احلديثة اكلرارديو التلفزيون . يدعى عرص0 بعرص اللكمة
ة برسعة جعيبة ووسائل ¥عالم ¥خرى عىل ¥كثار من ال_م ونق� اىل أقىص املعمور

وها يه ذي اجلرائد واâالت املصورة وغري املصورة تتلكم مثال عن ملاكت امجلال، . مذه#
وجنوم السيM ، وأبطال املالمكة واملصارعة والسـباحة والفضاء، واآلاللت و¥سلحة املعقدة 

uاىل غري ذ .  
بالغ عددمه حنو أربعة فساكن ¥لرض وال . لغة ولهجة ٢٣٨٠وتدل ¥حصاآت أن يف العامل 

  .آالف مليون، او أربعة مليارات، يتلكمون هذا العدد من اللغات
. وبني شعب وشعب، وحكومة وحكومة. واللكمة يه وسـي# للتفامه بني أنسان وآخر

وجاء يف . ويقول الكتاب املقدس يف صفحاته ¥وىل أن هللا يف البدء خلق العامل بلكمة
lواللكمة . أي إنسا0" واللكمة صار جسدا. يف البدء اكن اللكمة": ديباجة إجنيل يوحنا قو

وهذا جمهود عظمي يلكف ¥نسان الكثري من . لغة ٢٣٨٠تصبح لغة، وجيب أن ترتمج اىل 
  . اجلهد والعناء

قصد أحد املرسلني أو املبرشين اىل افريقيا الرشقية لينادي لشعهبا Pالجنيل، Pخلرب السار، 
وجاء اليه يف ذات يوم رجل يعاين من . ن فمل جيد لها مرادفا بلغة القومفبحث عن لكمة أميا

 حفص املرسل اNمل فطمأن الرجل املذعور بأن . آالم مربحة يف ذراعه المين ىسبهبا دمل كبري
ولكن رجال قبيلته حذروه من ¥قدام عىل . دم� قابل للشفاء اذا أجريت l معلية جراحية

 ويف تë . نــــــالحظ املرسل حرية الرجل واضطرابه ألنه اكن بني 0ري. ذu واâازفة حبياته
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فعرا . اللحظة اندفع الرجل حنو املرسل ومد ذراعه وطلب اليه أن يبضع اNمل دون ابطاء

lلالمئة عىل الرجل ألنه صدق املرسل وآمن بقوP وهبذه الطريقة . الهلع رجال القبي# وأحنوا
  .اميان بلغة القبي# اهتدى املرسل اىل لكمة

ولكن اللكمة ال . عىل هذا النحو ترتمج لكمة هللا اىل لغة غريبة وتدخل املعجم أوالقاموس
تريد أن ختل القاموس و¥ذن وجتري عىل اللسان والفم وتدون يف الكتاب املقدس 

ولكن القلب البرشي متأله . حفسب، بل تريد أن تدخل القلب وتسـتقر فيه لتصبح حياة
¥ .  متأله الغرية والطمع واحلسد و¥0نية، والكراهية وحب ¥نتقام والتشفي. أخرى أمور

  .  ان لكمة هللا حني خترج لتصبح جسدا، لن ترجع فارغة، بل تبلغ هدفها وتؤدي رسالهتا
ومن املنطق أن نقول أن اللكمة يه ترجامن الفكر اخلفي، فاللكمة يه ترجامن أفاكري، اهنا 

  .اي وليدة افاكري" اهنا بنات أفاكري"أو كام نقول . ريجتسـيد ألفاك
وكام ننظر . أي املسـيح املتجسد، هو ابن الفكر، فكر هللا" اللكمة"وهبذا املعىن نقول أن 

اىل لكامت ¥نسان، لنفهم مكنو0ت فكره ننظر اىل يسوع لنعرف هللا، أو لنعرف من هو 
  . هللا

ا0 واآلب "وهو القائل . وع، فانه و¥ب واحدوكام ان المك# والفكر واحد، كذu يس
  ."من رآين فقد رأى اآلب"، و"واحد

اىل فكر ذu ¥نسان اهنا مهزة  لكامت ¥نسان النسان آخر يه السبيل أو الطريق
  .الوصل ، اهنا وسـي# ¥تصال بني انسان وانسان 

N ًات ترمج اىل خشص آخر وصار مفهوما`P يه فإذا فهم هذا فلكاميت امنا يه فكري
ان يسوع املسـيح هو هللا : وهبذا املعىن نقول . الشخص لكاميت ، فقد فهم فكري ذاته 

 .انكشف يل وصار يف متناول يدي 
انه لغة . فيسوع اللكمة ليس لفظاً منطوقاً ، بل هو حياة جتسدت وبرزت وظهرت للعيان 

أجل ، لقد حل هللا  "اة نور الناس فيه اكنت احلياة واحلي. "فيسوع اللكمة هو حياة . الزمن 
  .ليبعثه ، او يصوغ منه انسا0ً جديداً . يف اجلسد ولبس صورة انسان ، لينقذ ¥نسان 
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فقىض اعواماً يف مجع خصائص . وهذا مثل عىل ذu ، اكن أحد رجال الفن ولوعاً Pالزهار 

صاحبه فتاة رعناء خشـنة الورود ومزياهتا يف وردة واحدة غرسها واوالها لك عناية واكنت ت
، احمتل وعونهتا بصرب ورفق ، وظل دائباً عىل السعي خلريها ، وف> اكن الفنان مسرتسًال 

ورسعان ما اخذت . يف جتارب الورود ، اكنت الفتاه تفكر يف لطفه وحسن معاملته لها 
فش�  وانه ليفكر يف اسـباب. تعاتب نفسها عىل ترصفها ، فرجعت تتودد اليه بلطف ورقة 

¥ يكفيك ان اكون وردتك املثالية :يف اسـتنبات الورود املثالية ، فاذا هبا Óيت اليه وتقول
  !؟جديد اليت جنحت يف خلقها من

ويف وسع لك انسان عن طريق التجسد ، عن طريق هللا املتجسد ، عن طريق يسوع 
. اجل ذu جاء املسـيحاملسـيح املنقذ واâدد، أن يغدو وردة مثالية يف حديقة السامء،  من 

  .وبسبب ذu حنتفل بعيد امليالد 
مفا احر0 يف هذا الوقت ا`ي ختمي فيه عىل ¥فراد وامجلاعات ظلامت حالكة وظالل عابسة 
اكجلوع ا`ي يعانيه ماليني من بني البرش ، ونزع امجلاعات عن اوطاهنا ، ونزوح كثريين، 

به عىل قلوب كثريين،  ما احر0 ان نعي و¥ضطراPت السـياسـية، واخلوف ا`ي يشن حر 
نشهد . اننا نشهد هنا بدء حركة جديدة من التارخي .ما حدث يف بيت حلم يوم وN املسـيح 

قوة جديدة حلت يف العامل ، الن املسـيح بعث يف احلياة البرشية قوة 0شطة، لبلوغ 
  .¥هداف اليت حلمت هبا البرشية طويًال 

هللا يف بيت . فل ريفي ، بل هو هللا حل يف احلياة البرشيةفطفل بيت حلم ليس جمرد ط
 فبعد اليوم مل يقف .  هللا يف آالم ¥نسان وضعفاته. قروي ، هللا يف اسواق العامل وطرقاته 

يف زمحة جهامت العامل،   وبعد اليوم لن يقف بال ركن او سـند  .¥نسان وحيداً مسـتوحداً 
  لكمة صاروال"  .¥مل و¥مل   معاين  من  يتخللها وما   ةالبرشي حياتنا   ألن هللا يف قلب

               "انسا0ً ، وحل بيننا ورأينا جمده جمداً ، جمد ¥بن الوحيد، اململوء نعمة وحقا
 ولك عام وانمت خبري
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�م تتجه ¥فاكر اىل وليد بيت حلم، وترتفع القلوب وتسجد النفوس `u يف مثل هذه ¥

 Nد، ا`ي ختىل عن جمده، وأخىل نفسه اخذا صورة انسان، فتواضع ووâا ëاملولود، م
هذه يه احلقيقة اليت لن تسـتطيع عقول حىت احلكامء من بين البرش أن . يف مذوذ فقري

  .تفهمها
ن أمم ذu الوليد الطفل مذهولني، مسـتفرسين عن حقيقة هذا وكأين Pلناس ا`ين يقفو

  ! نعم اننا مجيعا نقف معهم مهبورين أمام ذl¥ u املتجسد! احلدث اâيد اجلليل
أما إذا راجعنا التارخي فاننا نرى ¥نسان، يف مجيع العصور جيرب من ته ان يصل اىل 

الضعيفة من لك حدب وصوب، طالبة العون وهكذا متتد ¥يدي . هللا مصدر حياته الباقية
وما يه إال حلظات فيدرك ¥نسان أن يده قصرية عاجزة يك توص� اىل هللا . منه تعاىل
وهكذا يعيش مدة من الزمن يفتش عن معني، واكنه طائر حملق يف الفضاء .. القدوس 

  .الواسع يفتش عن عش يسـتكني فيه ويطمنئ
نسان، ذu اÖلوق القارص فقد أشفق عليه، وعندما حان لكن هللا احملب وا`ي يراقب ¥

 ëيده الرسمدية، يد املعونة مسـهتيناً بت uملء الزمن أرسل هللا ابنه اىل العامل ماداً بذ
أجل هو . الهوة السحيقة، مفد يده اجلبارة وانتشل ¥نسان من بؤرة الفساد والرش والشقاء

  ة ـة معونـدر علـوى ذu العمل اجلبار يقــــال يشء س د يد املعونة آلنه عرف انـه مـنفس
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فتجسد ابن هللا آخذاً صورة عبد حممتًال عذاPت الصليب ليوصل ¥نسان اىل . ¥نسان

  ! � لها من حقيقة، جتلت مبيالد رب اâد. اخلالص واحلياة ¥بدية 
،ëعطا�0 وما من l الخص قلوبنا وحياتنا باكملها،  ليتنا نرافق جموس املرشق، مقدمنيPو

وبذu نبتعد ! ليهتا تكون ملاكً l فيسكن فهيا، ويظهر ذاته فهيا وجيعلها ماك0ً مناسـباً لسكناه
  :ليتنا ندرك معىن ميالده فنقرتب منه جاثني ومرمنني ! عن لك رش وشـبه رش

  
  اجثوا امام òدك           يسوع � حيايت

  � مصدر الهبات أهديك ما أهديتين       
  خذها فؤادي والضمري      نفيس وروô واملصري

واللك يف رضاك
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اتنا وحي.. ونفوسـنا وئاماً .. يف هذه اللي# اخلاNة، لي# ميالدك املقدس، متتيلء قلوبنا سالماً 
وفادي البرش أمجعني، يف مشارق ... كيف ال ؟ وأنت خملصنا وفادينا ... فرحاً ورجاء 

... وذكرى ميالدك يف أرضنا الطهور تبعث فينا العزة واملرسة واحلبور ! ¥رض ومغارهبا
  ...وبقلوب ملؤها احلب والرسور نقدم u الهدا� مع الر�حني والعطور 

  ...وحنن نسـتقبë اسـتقبال املسـيحي الفخور  ...اسـتقبلوك يف قسوة وفتور 
وجامهري املالئكة مرمنني ... يف هذه اللي# جاء اâوس من املرشق خاشعني عابدين 

والرعاة الفقراء املساكني، جاؤوا اىل .. ومرسة وسالم للعاملني .. c جمد يف العىل : ومنشدين
فيحولون يوم ... د القساة الظاملني أما هريودس واجلنو ... الطفل اÖلص مسـتبرشين فرحني 

وحمبة ... لكن رسا¬ امليالد شاعت اكلنور يف لك البالد ... ميالدك اىل نواح وباكء وأنني 
  ...الفادي معت مجيع العباد 
أال تفوزين Pحلب والوئام وتزنعني من القلوب بذور الفرقة والعداء .. وانت � أرض السالم 

حىت تنتقل سفينة حياتنا من حبر ... ¥مث واحلرب و¥نتقام وتنبذين حياة ... واخلصام 
  ! البغضاء و¥ضطراب والكراهية اىل شاطيء احملبة و¥مان واحلرية

  لك عام وانمت وعيالمك ساملون : نقول 
ان رسا¬ امليالد يه رسا¬ حمبة وخري وسالم ال تعرف الكرب�ء وال ... أجل أعزايئ القراء 

  ...عظمة ¥قو�ء 
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  ميالد اÖلص يف مذود حقري تعبري عن حمبة شام# ليس لها نظري 

ليوN فهيا عامنوئيل طفل امليالد ، يزحي عنا اخلطا� ... � ليت لو نفتح معاً القلب والفؤاد 
ويزرع فينا ¥مل والفرح ويف لك القلوب ، يبدد أحزاننا وآالمنا ولك اخلطوب .. وا`نوب 

  ...نا واعاملنا وعىل لك اNروب ، يبارك بالد0 وحيات 
نقول بإميان ومن ¥عامق آمني آمني فاسـتجب � رب � أرمح الرامحني ، وهب لنا نعمة 

. امليالد وفرحة املؤمنني ، وكن معنا لك ¥�م عىل مر السـنني
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  أهيا األخوة واألخوات األحباء يف الرب يسوع املسـيح،
� من قدممت من . Pدىء ذي بدء، يرس0 أن نرحب بمك مجيعاً عىل ضفاف هنر األردن

جنمتع اليوم يف بيت عربة عىل هنر األردن، ألن هذا املاكن هو ماكن لقاء هللا . قريب أو بعيد
  .إلنسان، ولقاء اإلنسان مع أخيه اإلنسانمع ا

وحتتفل الكنيسة املسـيحية يف السادس من شهر اكنون الثاين بعيد الظهور وكام يسمونه 
وفرتة الظهور يف التقومي الكنيس اللوثري متتد لفرتة سـتة . الكثري من الناس عيد الغطاس

يح للبرشية إما Pملعمودية أو أسابيع متتالية تركز القراءات اإلجنيلية فهيا عىل ظهور املسـ 
ففرتة الظهور . بز�رة اâوس أو بعرس قا0 اجلليل أو بشفاء ابنة �يرس أو يف حادثة التجيل

اليت تلتصق Pمليالد يه فرتة تقربنا من سـيد0 وخملصنا يسوع املسـيح وتساعد0 يك نركز 
  .انه املسـيح املنتظرعىل خشصية يسوع املسـيح ا`ي أعُتَرب يف حينه وال نزال نعتربه 

مل حتتفل الكنيسة املسـيحية بعيد امليالد كام نعرفه اليوم ¥ّ بعدما تنرصت اإلمرباطورية 
ëويبدو أن أول عيد ميالد احتفلت به الكنيسة اكن يف . الرومانية عىل يد قسطنطني امل

فقط بعيد  وقبل هذا التارخي، اكنت الكنيسة املسـيحية الواحدة حتتفل. ميالد�ً  ٣٨٦سـنة 
  - ويبدو أن آPء الكنيسة اكنوا حيتفلون Pلعيدين. الظهور يف السادس من شهر اكنون الثاين
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امليالد والظهور يف آن واحد كام تعيده الكنيسة األرمنية األرثوذكسـية، ألنه Pمليالد يظهر 

. يسوعاملسـيح للعامل خملصاً وعيد الظهور هو مبثابة أكرث فكرة من ذكرى حدث يف Óرخي 
فالظهور هو إعالن جمد هللا وحمبته للبرش ورمحته يف خشص املسـيح يسوع صائراً Pلتجسد 

: وكام يكتب الرسول بولس اىل أهل تيطس. اإللهـي برشاً مثلنا ليكون ذبيحة خلالص الناس
  ).١١: ٢يت " (ألنه قد ظهرت نعمة هللا اÖلصة مجليع الناس"

كنيسة املسـيحية يف عصورها األوىل تقمي يف عيد الظهور واقتداًء مبعمودية املسـيح، اكنت ال 
: و`u نسمع األنشودة القدمية اليت تقول. حف# معمودية املوعوظني أي املؤمنني احلداىث

  ".أنمت ا`ين Pملسـيح اعمتدمت، املسـيح قد لبسـمت"
راً  ببدء مع�، ويف كثري من كنائسـنا اللوثرية يف العامل اليوم، واقتداء مبعمودية املسـيح واشها

حتتفل الكنيسة بعيد الظهور عىل أنه عيد اإلرسالية والتبشري وعيد محل الرسا¬ ألن هللا 
ففي امليالد، ظهر لطف هللا، ويف املعمودية ظهرت طبيعة هللا احملبة . بّني نفسه للناس

يومنا  و`ا ترمن الكنائس الرشقية حىت: احلقيقية يف إظهار الثالوث األقدس الواحد األحد
يف اعáدك � رب يف هنر األردن، ظهر السجود للثالوث، : "هذا أنشودة الظهور اليت تقول

فإن صوت اآلب اكن يشهد u، مسمياً ا�ك ابناً حمبوPً، والروح هبيئة حاممة يؤيد حقيقة 
  ".فيا من ظهر وأ0ر العامل، أهيا املسـيح اإلl اâد u. اللكمة

  .و احتفال مسكوين Pمتيازوه. هذا هو جوهر الظهور
  

مفا uP تعّمد ان كنت لست : "سأل بعض املتشككني يوحنا املعمدان يف هذه ا�Nر
أ0 أّمعد مباء، ولكن يف وسطمك قامئ من ا`ين لسـمت :" فأجاهبم" املسـيح وال ايليا وال النيب؟

هذا . ائهتعرفونه وهو ا`ي يأيت بعدي صار قدايم ا`ي لست مبسـتحق أن أحل سـيور حذ
  ).٢٨-٢٦: يو ا" (اكن يف بيت عربة يف عرب هنر األردن حيث اكن يوحنا يعّمد

أهيا األخوة واألخوات، نعم اكن يوحنا يعمد معمودية التوبة، ولكن معمودية املسـيح ا`ي 
  : اعمتد يف عربة يف عرب هنر األردن تعين أمرين
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فارتبطت . العلنية قد ابتدأت ان معمودية املسـيح يه إعالن الهـي بأن خدمته: األول

  .املعمودية Pلصليب وارتبط الصليب Pلقيامة
لقد اتصلت السامء مع األرض وانفتحت السموات من األردن لنسمع يف معمودية : أما الثاين

". هذا هو ابين احلبيب ا`ي به رسرت: "املسـيح صوت هللا اآلب ا`ي يقول Pبهتاج
وبذu .  حاممة ليزنل عىل رأس املسـيح املعمتد وأرسلت السامء روح هللا عىل شلك

أصبحت املعمودية شهادة حية بأن هللا الواحد األحد، بثالوثه األقدس، حيب البرشية وال 
ويريد للبرشية أن تعيش بسالم وعدا¬ مع هللا ومع . حيب هالكها إمنا يريد فداهئا وخالصها

 الواحد األحد للبرشية مجيعاً وبدون حمبة هللا -فأظهرت يف األردن قمية احملبة. اإلنسان
  .اسـتثناء

إننا يف الكنيسة املسـيحية اليوم نعمد أطفالنا ومه صغار العمر ألننا نعترب ان هذا اخلالص 
حفيM نعّمد األطفال، حيصلون . ا`ي منحنا إ�ه الرب يسوع املسـيح هو نعمة وليس معلٌ 

جباههم وعىل صدورمه ويف قلوهبم هؤالء عىل نعمة املسـيح وحيملون امس املسـيح عىل 
هذه الشهادة محلهتا الكنيسة . إشارة عىل أهنم حيملون الشهادة احلية ملسـيحنا وخملصنا

ومحلنا حنن . وشهدت للمسـيح دون خوف ودون لكل أو وجل. املسـيحية منذ تأسيسها
األرض فمل يكن لوجود0 عىل هذه . العرب املسـيحيني هذه الرسا¬ الشهادية مدة ألفي عام

¥ دعوة بأن نكون رسل حمبة ونندمج يف جممتعنا حيث دعا0 هللا حاملني دعوة املعمودية 
وبسبب عهد املعمودية، فقد مصد0 عرب السـنني . لنكون شهوداً ألنفسـنا اوًال ولآلخرين "نياً 

ني `u، فان عهد املعمودية ال يزال اليوم يدعو0 كعرب مسـيحي. والقرون ألننا محلنا رسا¬
لنسـمتر يك نكون أداة سالم، مدافعني عن احلق، وعاملني من أجل العدا¬، ومنارصين 

املظلوم ومروجني حقوق اإلنسان مبا يف ذاu حقوق املرأة، وخادمني اإلنسان من أجل 
فلكام حافظنا عىل عهد معموديتنا الواحدة، جندد عهد . اإلنسان ولنكون خدام مصاحلة

  .ا إلهياشهادة احملبة اليت ُدعين
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إننا اليوم نريد أن نضع جحر األساس لبناء كنيسة اجنيلية لوثرية لتخدم مجيع املسـيحيني 

ويف هذا املقام، نود . وغريمه من ا`ين جيدون يف الكنيسة ماك0ً للخشوع والتقرب من هللا
ري العاملي Pمس الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة، وPمس اإلحتاد اللوث

ا`ي ميثل أكرث من سـبعني مليون نسمة يف العامل، أن نقدم جزيل شكر0 اىل صاحب 
اجلال¬ املë عبدهللا الثاين ابن احلسني، أدامه هللا عىل هذه املكرمة امللكية مبنحنا أرضاً 

و كام ونرسل معيق تقدير0 وحمبتنا وشكر0 اىل صاحب السم. لبناء الكنيسة ومركٍز Óبع لها
األمري غازي بن محمد املبعوث الرمسي واملستشار الشخيص جلال¬ املë عبدهللا الثاين، 
رئيس جملس أمناء موقع املغطس حفظه هللا ورعاه ا`ي سهّل لنا لك األمور لنقوم 

فان دل هذا عىل يشء فإمنا يدل عىل الáسك املتني بني أبناء . مبرشوعنا التارخيي هذا
واننا نفتخر . يعيش منذ عصور بلحمة وطنية مسـيحية إسالمية متينةالشعب الواحد ا`ي 

  .بأن نقول ونؤكد بأن األردن قد أصبح عامصة احلوار املسـيحي اإلساليم
ومبا اننا نقمي اليوم وألول مرة خدمة عيد الظهور مع أبناء كنيستنا يف هذا املوقع التارخيي 

لية والعاملية أمجع أن يتخذوا تقليداً جديداً بأن فإنين أدعو من هنا، مجيع كنائسـنا اللوثرية احمل 
حيرضوا اىل كنيسة املغطس يف السادس من اكنون الثاين من لك عام لإلحتفال هنا بعيد 

ونأمل بأن تكون خدمتنا اإلحتفالية يف العام القادم داخل . الظهور بروح احملبة املسكونية
وينا مجيعاً يف محل رسا¬ احملبة حي, `u، نصيل اىل الرب اإلl يك يق.الكنيسة نفسها

  .وجد0
. وسالم هللا ا`ي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك وأفاكرمك يف معرفة ربنا وخملصنا يسوع املسـيح

  آمني
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 ...وع هذا األحد¥سـتعداد âيء املسـيح واNينونة العاد¬ هو موض
وعندما نفكر NPينونة وPحلساب ا`ي علينا أن نقدمه لك من نفسه، عادة، ما تتجه أنظار0 

وبأن هللا سـيحاسبنا عىل إطعامنا للجياع والعطاش ....إىل أقوال يسوع عن اخلراف واجلداء
أن نعرتف بأن وقلام خيطر عىل Pلنا هذه القراءة، بل البد .... وز�رتنا للمرىض واملسجونني

هذه القراءة òمة ... هذه القراءة غري معروفة عند الكثريين، مثلام نقرأها أو نفكر هبا أو ندرسها
بل ال أPلغ إن قلت أن هذه القراءة يه من أمه القراءات ألبناء القرن احلادي ... لنا اليوم
و ما يكتبه رعاة الكنائس من يطالع ما يكتبه رجال األعامل الكبار يف هذه األ�م، أ.. والعرشين

اليت زادت أعدادها عن عرشات اآلالف بل ومن يطالع آخر أحباث منظامت األمم املتحدة 
  !اإلدارة املسـيحية ...للتمنية سـيجد أهنا مجيعا تعاجل نفس املواضيع اليت تعاجلها قراءة اليوم

  ...أرجو أن أكون قد داعبت فضولمك فرحمت تتسائلون عن موضوع هذه القراءة
  ....موضوع هذه القراءة هو عن ¥سـتعداد ليوم احلساب

  :وحبسب هذه القراءة البد للك منا أن يعطي حساPعن ثالثة أمور رئيسـية
  

  ....كيفية إدارتنا للموارد البرشية  :¥مر ¥ول   
 املوارد البرشية تعين البرش، الناس،...إدارة املوارد البرشية يه من أمه مواضيع هذا القرن

أن يضع اإلنسان املناسب يف املاكن .....ال بد ألحد أن يديرمه..هؤالء حباجة إىل إدارة
  ان ـلك إنس......أن يعطي لك إنسان ما حيتاجه من حمفزات ورقابة واهáم ومتابعة....املناسب

ومفهوم ....حىت ينتج حباجة إىل مسؤولية تناط به وإىل اNمع واملساندة إلمتام هذا النشاط
  القائد هو اإلنسان ا`ي يسـتطيع أن جيمع أفضل ...القيادة العرصي هو فن إدارة املوارد البرشية
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وأهداف ....ويديرها ليس بشلك فويق بل كجامعة مرتابطة لها رؤية واحدة...اخلامات البرشية 

 مفهوم القيادة عند0 ما زال يعين....لألسف ....ووقت زمين واحض....وخطة واقعية...مشرتكة
هذا ما حدث مع الوكيل الغري ....التحمك والتسلط Pآلخرين ا`ين مه حتت مسؤوليته

الوكيل ....ويتجرب هبم" يرضب الغلامن واجلواري"إذ ما رأى أن سـيده يبطئ إال وراح ....أمني
ويتعدى ..... وهييهنم... ويسخرمه... يرصخ هبم... الغري أمني هو ا`ي يتجرب بزمالئه اآلخرين

  "Micro-management"ويتدخل يف òاòم ... حيهتمعىل صال
 ٣٥٠... يف هذه الكنيسة هناك كزن من املوارد البرشية.....الرعاية يه إدارة املوارد البرشية
  ...موظف علينا أن نعتين به ونطوره

  

  :....إدارتنا للموارد املالية  :األمر الثاين   
سـتخدم أموال سـيده عىل ذاته و`اته إذ راح العبد غري األمني اشـتغل يف غياب سـيده فراح ي 

إدارة األموال يه òمة عىل قدر كبري من األمهية، ففي اNو¬ املعارصة ."يألك ويرشب ويسكر
ال تسـتطيع أن ....فلسطني دو¬ صغرية بال موارد... كيفية انفاق األموال من أمه وأصعب املهام

ن معيد وعقيد ووزير سابق وحايل يكون عندها ¥آلف املدراء العامون، واآلالف م
  ..إىل آخره....والحق

واحض أننا ال نسـتطيع أن نمكل املشوار بنفس طريقة اإلدارة ...كنيستنا اللوثرية متر بأزمة مالية
وإال اضطرر0 إىل إغالق مؤسسات أخرى ومدارس وكنا غري حكامء وأمناء عىل ما أؤمتنا 

  . كنيستنا ليست Pلفقرية هناك ضعف إداري وبنيوي كيفية إدارتنا لعقارات الكنيسة،... عليه
  

    ....:إدارتنا للوقت :أما األمر الثالث   
سـيدي يبطئ : "فقال يف قلبه: العبد غري احلكمي يف قراءة اليوم مل حيسن حساب الوقت

مك من الوقت هو ...أعوص مشالك الرشق األوسط أننا ال حنسن حساب الوقت"....قدومه
ال يوجد شعب عنده أعياد قومية ودينية واضطراPت وتعليق دراسة .. .ضائع من حياتنا

اجáعاتنا تبدأ لكها متأخرة، حىت عندما حنرض إىل الصالة يوم األحد ال حنسن حساب ... مثلنا
  لو حسبنا الوقت الضائع عند أبناء شعبنا ألدركنا أننا " الوقت من ذهب: "املثل يقول... الوقت
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... افتدوا الوقت ألن األ�م لرشيرة: الكتاب املقدس يقول.... اNوالراتخنرس يوميا ماليني 

ما يه األشـياء :"عىل لك منا أن يسأل نفسه... إدارة الوقت هو من أمه فنون األدارة احلديثة
  ؟"اليت فهيا مضيعة للوقت

ب البد أن إذا أحسـنا اسـتخدام الوقت اسـتطعنا أن نعمل جعائ.... اجáعاتنا كثرية ال فائدة مهنا
تتحدث ) عند الكثريين(أرأيمت أن هذه القراءة غري املعروفة .. منزي ما هو األمه واملهم وغري املهم

ما يتحدث عنه يسوع نسميه يف ...يسوع سـبق عرصه بألفي سـنة..عن موضوع الساعة
  :صوصهناك ويف العامل املمتدن قوانني هبذا اخل...املسائ# واحملاسـبة والشفافية: مصطلح اليوم

طرد تعسفي، حترش جنيس، اسـتغالل أو متيزي : هناك قوانني حتمك عالقة املسؤل مبوظفيه
من أين u هذا؟ هو مال أبوك؟ : الشفافية املالية... سليب أو إجيايب، لكها جرامئ يعاقب علهيا

إضاعة الوقت أصبح يعاقب علهيا يف النظام ... أسـئ# قانونية عىل لك إنسان أن يسأل عهنا
  ...مرييكاأل

  ..فعىل لك إنسان أن يعطي حساب عن لك ساعة معل وعن نتاج وانتاج لك ساعة
lم يسوع قو�إن احلساب سـيكون عىل قدر املسؤولية : واليشء األخري العرصي يف 

والراعي أكرث من رب ..فوزير املالية سـيكون حسابه أصعب من رئيس الكنيسة....املعطاة
أعطي كثريا يطلب منه كثري، ومن يودعونه كثري، يطالبونه فلك من : البيت وهكذا دواليك

  .بأكرث
  

هناك عامل ..هناك فرق واحد ووحيد بني فلسفة يسوع والفلسفة املعارصة لألدارة: ويف اخلتام
وال بد أن ....فنحن و�ء c أوال وأخريا.. òم يف قراءة اليوم غائب يف اإلدارة احلديثة هو هللا

l تناPفإدارة املوارد البرشية ال تنهتـي عند حقوق اإلنسان . ..نقدم حسا  
وعلينا ... والعامل حفسب بل علينا أن حنسن إدارة البرش ألهنم أبناء c وخملوقني عىل صورته

أن ندير األموال بأمانة ليس فقط ألهنا أموال عامة، أو أموال وتربعات خمصصة، بل ألهنا واك¬ 
  ..وعلينا أن نفتدي الوقت ألن هذا أمثن يشء أعطا0 إ�ه هللا... وأمانة من هللا....من هللا

ويف هناية هذه السـنة الكنسـية ليتنا نعطي حساب واكلتنا عن إدارتنا للموارد البرشية واملالية 
  آمني. مفحاسـبة النفس يه جزء òم من األسـتعداد للمحاسـبة العامة يوم اNينونة. والوقت
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  أهيا األخوة واألخوات األحباء يف الرب يسوع املسـيح،
حتتفل الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف هذا األحد املبارك ببداية سـنة كنسـية جديدة اليت تبـدأ 

ا فرتة اسـتعداد واألدفنت يه فرتة رئيسـية يف التقومي الكنيس ألهن. من أول أحد يف األدفنت
يف 0حية وفرتة تركز أنظار0 فهيا عىل جمـيء املســيح ومعنـاه الـروô يف مسـريتنا املســيحية 

. ونـزين يف هـذا العيـد إلكيـل اإلدفنـت ونضـع عليـه أربعـة مشـوع. اإلجنيلية عىل هذه األرض
Óنضـع هــذا اإللكيـل األخرضـ فهــو يرمـز اىل احليـاة األبديــة واىل إلكيـل النرصــ، و Mج وحيـ

ونضـع هـذا اإللكيـل مكســيحيني اجنيليـني دال¬ ان املســيح يتواصـل معنـا يف هـذا . املسـيح
واألربعة مشوع ترمز اىل منو النور فينـا يف األربعـة آحـاد . الزمان ليقود0 اىل نور احلياة األبدية

 `u، نيضء اليوم يف الكنيسة أو يف البيـت أو يف املدرسـة مشعـة اإلدفنـت األوىل. القادمة
  .واثقني ان نور املسـيح يمنو فينا تدرجيياً لنعرف ملء قامته

ان موضوع الوعظ هبذا األحد املبارك من اإلدفنت هو من سفر رؤ� يوحنـا الالهـويت ا`ي 
ولقد كتبه يوحنا الرايئ عىل جزيرة Pمتوس يف . من أصعب الكتب تفسرياً يف الكتاب املقدس

الفتيـة تواجـه اضـطهادات قويـة يف زمـن ابتـدأ إميـان  فرتة ابتدأت الكنيسة املسـيحية األوىل
. بعضهم يفرت ألن جميء املسـيح قد طال ومل يأت Pلرسعة اليت انتظرهـا املســيحيون األوائـل

ــرايئ اكلنــدى يف صــيف الصــحراء تبعــث األمــل وحتــاول أن تشــجع  ــا ال ــة يوحن ــأيت رؤي فت
  .املسـيحيني وترشح هلم أرسار ملكوت هللا
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حنـا الالهـويت قـد أيسء فهمـه وسـبب الكثـري مـن املشـالك ألن بعـض ولكن سـفر رؤ� يو 

التفسريات املتطرفة قرأته حبرفية أو اسـتغلت األرقام الرمزيـة لتحسـب ســنة جمـيء املســيح 
وبعضــهم اآلخــر اســـتنبطوا خطــة c بوضــع األحــداث كعالمــة لالخــرو�ت وهكــذا فّصــلوا 

ح الثـاين ومل يتخـذوا منـه الرسـا¬ حسب معايريمه ومقاييسهم أحداث مـا قبـل جمـيء املســي
وال بد، أنمك مسعمت يف العام املايض عن بدعـة صـغرية يف . احلقيقية اليت أراد الرايئ أن يوصلها

أمرياك Pعت لك أمالكها ومقتنا�هتا ولبست الثيـاب البـيض لتســتعد âـيء املســيح الثـاين 
`u، . سـب مـزاملكـن لألسـف، مل يـأت ح . حسب حساPهتم الرمزية من هذا السـفر

لنحذر لك احلذر من أولئك احلرفيني ا`ين جيدون من سفر رؤ� يوحنا الالهويت امـا خطـة 
سـياسـية أو بر0جماً اخروً� ألن بعض هذه امجلاعات اإلجنيلية وبـدعها حتـاول أن تقـّزم رسـا¬ 

ــداد الكن  ــيت تســـمتر يف إع ــة الرئيســة ال ــه مــن الكتــب اNفاعي ــرايئ وينســون ان يســة رؤ� ال
املســـيحية بعــدم المتســك Pألرضــيات وعــدم اإلستســالم âــر�ت األحــداث مــن ضــيق أو 
اضطهاد  يبعث فينا األمل بأن املسـيح ينترص علهيا لكها كام انترص بقيامته عىل مجيع أشـاكل 

ــأن ســفر رؤ� هــو ســفر يبعــث الرجــاء يف الكنيســة املســـيحية . املــوت ــين أرى ب `u، إن
  .اض# حىت هذا اليومالشاهدة اâاهدة املن

حتتـاج اىل تفسـري كتـايب . ويف اإلحصاح اخلامس من هذا السفر، يضعنا أمام مسأ¬ غامضـة
رأيت مالاكً قوً� ينادي بصـوت عظـمي مـن هـو مســتحق أن يفـتح السـفر ويفـّك . "لنفهمها
عهـد واكن شعب ال . وهذا السفر هو كتاب األرسار اإللهية اÖتصة بهناية العامل). ٢" (ختومه

فنقرأ عن هذه الفكرة يف سفر أخنوخ من األبوكريفـا . القدمي يؤمنون بوجود مثل هذا الكتاب
انظر الكتـاب عـىل األلـواح املقدسـة، اقـرأ هبـا : "حيث يقول اريئيل رئيس املالئكة ألخنوخ

فراقبت لك يشء عـىل األلـواح املقدسـة، وقـرأت : "ويقول أخنوخ". وراقب لك حقيقة فهيا
وفهمت لك يشء، وقرأت سفر أعامل البرش ا`ي ســيحدث عـىل األرض حـىت لك ما هبا، 

خيتلف مـع أخنـوخ يف هـذا الـ_م  أيولكن الر  )٢+١: ٨١خنوخ األول ١" (ة اNهورهناي
  ذا ـــــألنه مل ير أن مثة أحداً يف السامء أو عىل األرض وال حتت األرض يسـتطيع أن يفتح ه
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فاغتاظ الرايئ من �م املالك ألنه . وال البرش وال املؤمننيال املالئكة وال القديسني . السفر

: ولكن وراء هذا الباكء احلقيقي األلمي مسـع صـوÓً يعزيـه. وابتدأ يبيك. ال يوجد  من يسـتحق
  :بأمرين
  .هوذا قد غلب األسد ا`ي من سـبط هيوذا، أصل داود لينفتح السفر ويفّك ختومه: أوهلام

األسـد ا`ي مـن "ذا؟ اهنا تسمية مشـتقة من أسفار مـوىس ومن هو هذا األسد؟ أسد هيو 
وأسـد هيـوذا ) ١: ١١اشع (ومن أشعياء بأنه من أصل هيوذا ) ١٩: ٤٩تك " (سـبط هيوذا

هو ليس كام ادعى هيالسـياليس امرباطور اثيوبيا يف حينه بأنه هو وال أي خشصـية أخـرى 
  .أسد هيوذا

فعنـدما يصـف الـرايئ املســيح . شاً وقـوةان األسد هو مë الوحوش الربية وهو أشدها بط 
وهــذا . Pألسـد فهــو يرينــا ا�ه ملــاكً وســـيداً معــزتاً قـادراً ال تقــف يف ســبي� أي عقبــة اكنــت

وكام تكتـب التفسـريات الهيوديـة عنـه . املسـيح األسد يأيت من سـبط هيوذا ومن أصل داود
كـام " واNه"مـن ســبطني  ان املسـيح هو ابن داود ألنه خيرج) تفسريات اآلPء(يف املدراش 

  ).بلقوط مشعون. (يظن من سـبط هيوذا وأمه من سـبط دان و� السـبطني لقبا Pألسد
وخيرج قضيب من جذع يّىس، القـامئ : "فريجع اىل نبوة أشعياء: أما انه خيرج من أصل داود

  ).١٠+١: ١١أشع (راية للشعوب 
هنـا حيـاول يوحنـا الـرايئ أن و . فاملسـيح ا`ي يفتح السـفر هـو أسـد هيـوذا مـن أصـل داود

فهــذا هــو . يشــدد لســامعيه ان وعــود هللا ونبواتــه تمكــل يف يســوع املســـيح ا`ي ســـيغلب
والعهد القدمي يقرأ مـن . تفكري0 اإلجنييل اللوثري بأن مجيع النبوات متت مبجيء املسـيح الثاين

ضـاً وهـذا مـا كتبـت عنـه أي. منطلق املســيح فقـط وال مـن أي منطلـق ســيايس أو حـريف
ورؤ� يوحنا الالهـويت يرينـا أسـد هيـوذا ا`ي . بأن العهد القدمي يرينا املسـيح". وثيقة حق"

يغلب وهذه الغلبة العظمـى ضـد لك قـوات الظـمل الـيت جتمعـت عليـه وتركـزت ضـده وقفـة 
 قد دفع إليه لك سلطان يف : "واحدة قبل الصلب وعىل الصليب وPسـتحقاق هذه الغلبة
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وبسلطان  هذه الغلبة يصري خدامه ظـافرين هبـذا ). ٢٠: ٢٨مىت (٠" ضالسامء وعىل األر 

  .هوذا األسد يغلب وهو وحده املسـتحق ان يفتح ختوم هذا السفر. الظفر نفسه
فإذا يف وسـط العـرش واحليـوا0ت األربعـة : "بأنه امحلل: والوصف الثاين يف هذه القراءة يه

ة قرون وسـبع أعني يه ســبعة أرواح ويف وسط الشـيوخ خروف قامئ كأنه مذبوح، l سـبع
  ).٦عدد " (هللا املرس# عىل لك األرض

ان لك اإلشـارات الـواردة يف العهـد اجلديـد عـن املســيح ): دليـتش: (قال أحـد الالهـوتيني
كشاه تسـاق اىل ا`حب وكنعجـة صـامتة ."٥٣بوصفه كونه محًال مسـمتداً غالباً يف سفر أشعياء 

هوذا محل : "ويوحنا املعمدان عندما رأى املسـيح). ٧: ٥٣اشع " (فمل يفتح فاه. أمام جازهيا
بـط ١" (اننا بدم كرمي كام من محل بـال عيـب: "ويقول بطرس". هللا ا`ي يرفع خطية العامل

ورأيت فاذا عذراء وNت مـن ": اجنيل اإلثين عرشة"وجاء يف كتاب قدمي يسمى ). ٥٩: ١
ب، وهـو يـرى عـىل اجلانـب األيرسـ منـه ومهنا خرج محل بال دنس وال عيـ.... سـبط هيوذا

وهذه . ولهذا امحلل سـبعة قرون" كأنه أسد، فتالبت لك الوحوش عليه لتصارعه فرصعها لكها
وl ) ١٧: ٣٣تثنيـة (ترجع اىل سفر التثنية حيث تريد أن تقول ان لهذا امحلل كامل القـدرة 

 ).١٨: ٢٨مىت ( سـبع أعني ترمز اىل كامل العمل والفهم واحلمكة 
كيـف نســتطيع : ولرمبـا نسـأل. فيسوع املسـيح املصلوب هو محل هللا ا`ي يرفع خطا� العامل

ان هـذين التفسـريين . أن نوفق انه األسد أسـد هيـوذا مـن أصـل داود، ومحـل هللا املـذبوح
فهو بصـلبه وقيامتـه . للرب يسوع املسـيح ما يه ¥ دال¬ أن قوته األسدية يه بقوته امحللية

وبقوته الفدائية األسدية امحلليـة . عىل العرش وهو يعمل وحده أرسار امللكوتوصعوده جيلس 
يعطي األرصار والتأكيد للك مسـيحي مؤمن أن وحده l القدرة والكرامة والسلطة وامللكوت 
وليس لسالطني هذا العامل وملوكه ورؤسائه وهـذه القـراءة ¥دفنتيـة، تعطينـا زخـامً جديـداً 

ح ألن الكتـاب يتنبـأ بـه ال لننظـر اىل األرضـيات بأهنـا حمتيـات ألن لنعيد النظـر اىل املســي
  .املسـيح هو بعدl أقوى من مجيع قوى العامل
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أيهتا الطائفة الكرمية، نعيش يف هذا ¥دفنت بوضـع ال خيتلـف عـن زمـن رؤيـة الـرايئ، فمثـة 

وال يريـد العـدا¬  ركود اقتصادي عاملي ياكد يهنار ومثة ظمل يف العـامل يسـتبد وال يـرى العـدا¬
حبجج واهية ومثة وضعنا الفلسطيين حيث ال نعمل اىل أين حنن ذاهبني بسـبب انعـدام رؤيـة 

ومثة وضع كنيس ومسكوين حيتاج اىل الصالة . السالم وعدم جدية العامل حبل القضية العاد¬
وحنـا وكأننـا نقـف اليـوم مثـل ي. والصوموكأن يف الكنيسة املسـيحية لك يشء ما عـدا احملبـة

فـال نــرى مـن أي حـل وال نــرى مـن أحــد " مــن ســيفتح لنـا هــذا السـفر: "الـراين ونسـأل
uفنبيك كام بىك الرايئ ألننا خائفون عىل مسـتقبلنا ومسـتقبل أوالد0. مسـتحق أن يقوم بذ .

ولكننا يف هذا األدفنت، نسمع صوت املالك يشري الينا اىل املســيح أسـد هيـوذا مـن أصـل 
ا`ي يسـتطيع أن يـأيت حبـل عـادل ويغـّري األوضـاع ويـدعو0 أن نعيـد داود ا`ي هو وحده 

  .ألنه محل هللا رفع خطا� العامل. املسـيح اىل قلب الكنيسة وقلب البرش
  

هذا هو رجاء الكنيسة الشاهدة الصامدة اâاهـدة ليسـت بنفسـها وال بأموالهـا وال بنشـاطها 
فهـل نثـق اليـوم هبـذا . أن يفـتح السـفروال مبشاريعها امنا مبسـيحها ا`ي هو مسـتحق وحده 

املسـيح؟ وهل نعطيه األولية يف حياتنا؟ وهل نسمح l أن يتجسـد فينـا يف قلوبنـا ومينحنـا 
رجاًء جديداً متجدداً؟ فعندما نقرتب اليـوم لنتنـاول العشـاء الـرPين، حيهنـا نقـر ان املســيح 

يع أن مينحنـا القـوة األسد أسد هيـوذا مـن أصـل داود واخلـروف املـذبوح هـو وحـده يســتط 
. اجلدية املتجددة والرجاء احلي لنرس يف هذا اNفنت يف مسـريتنا ¥ميانيـة بـلك ثقـة وارصار

مسـتحق هو اخلروف املذبوح ان يأخذ القدرة والغـىن واحلمكـة والقـوة "ونقول بصوت عظمي 
  ).١٢". (والكرامة واâد والربكة

  
. وسالم هللا ا`ي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك وأفاكرمك يف معرفة ربنا وخملصنا يسوع املسـيح

  آمني
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رّدد0ها يف .. هذه اآلية حفظناها أ�م اNراسة وحنن طلبة .. عزوا  شعيب يقول إلهمك ..عزوا
وان الثياب اجلديدة .. مدركني أن عيد امليالد قد  اقرتب.. ة حفالت عيد امليالد املدرسـي

  .. فالعيد هو لك يشء مجيل.. والهدا� امجلي# قد اقرتبت أيضا  
  

ومل ندر عن أي شعب .. مل ندرك أبدا يف ذu الوقت.. أي شعب هذا..عزوا شعيب
.. لعيد يغمر قلوبناما دمنا حنّس بفرح ا.. واملعىن ال هيم.. فالشفاه تردد عن غيب.. يتحدث

.. ولك ما عرفناه يف هذه اآلية  أهنا نبوءة عن جميء املسـيح وأنه هو ا`ي يعّزي الشعب
هو هذه اآلية اليت معظمنا حيفظها عن ظهر .. وموضوع عظة هذا األحد.. وميسح خطا�مه

  .وما أحوجنا إىل تعزية هللا يف لك أوقات حياتنا.. قلب
  

فشعب .. القسم من سفره عن رجوع شعب إرسائيل من السـيب النيب يتنبأ يف هذا ءاشعيا
وا`ين ظلّوا يف ب]مه اكن اغلهبم  .... إرسائيل مت سبهيم اىل Pبل عىل يد املë نبوخذ نرص

وا`ين ّمت سبهيم إىل Pبل  .. من املرىض والشـيوخ واملعاقني واكنوا يعيشون حتت ¥حتالل 
.. اكنوا حيلمون Pلرجوع اىل بالدمه ..  حرية الترصفاكنوا يتعرضون للمضايقات وليس عندمه

وPلرمغ من  .. يتوقون للرجوع إىل أورشلمي واعادة بناء الهيلك ا`ي دمره جيش نبوخذ نرص
وها هو اشعياء .. Pلغربةإال اهنم اكنوا يشعرون .. ارتقاء بعضهم يف مناصب عالية يف اNو¬

وحان للمسافر أن يريم عصا .. جلهاد قد مكلوان ا.. يوم اخلالص قد اقرتب  يقول أن
  .الرتحال
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.. فهو ا`ي يعّزي الشعب وهو ا`ي ميسح اجلراح.. وهذه اآلية يه نبوءة عن جميء املسـيح

ويف الغالب وحسب تصورمه  هو املسـيّا .. تنبأوا عن جميئه ..  فلك أنبياء العهد القدمي
.. وينقذمه من اضطهادمه.. ىل أرضهماجلبار القوي ا`ي سوف يرجع الناس من سبهيم  ا

ويؤسس اNو¬ الزمنية أو املë الزمين ا`ي .. ويؤّسس  جيشا بواسطته يطرد احملتل
وهكذا انتظر الهيود مسـيحا هيود� جييء من أجل أن يتغلّب  عىل Pيق .. انتظروه طويال
..  ب الهيودي هذا ما آمن به الشع..فاملسـيح املنتظر هو هيودي اجلنسـية.. شعوب العامل

.. وقد يكون هذا هو سبب حقدمه عليه وصلبه عندما رأوه يعمل من أجل البرشية مجعاء
  .. وليس فقط من أجل شعب بعينه 

  
هذا التفكري الضيق نراه بوضوح عندما نطالع  Óرخي الكنيسة يف السـنوات ¥وىل بعد 

آمنوا أنه هو املسـيا .. هفبعض الهيود آمنوا Pملسـيح بعد قيامته وصعود.. صعود املسـيح 
أرادوه مسـيحا ..ولكهنم رفضوا نزع غالف القومية عنه .. املنتظر ا`ي تنبأ عنه أنبياؤمه

ولكنه جاء فقط من أجل خالص الشعب .. فقالوا نعم انه هو املسـيح.. هيود� رصفا 
عليه  فال بأس يف ذu  ولكن.. ولهذا من أراد أن يصبح مسـيحيا من غري الهيود .. الهيودي

أي أن اخلالص ال يمت ¥ .. وحيفظ الرشيعة املوسوية ومث يصبح مسـيحيا.. أوال أن يهتّود
  .بواسطة الهيود 

  
فاننا كذu نرفض .. وما دمنا نرفض التفسري الهيودي عن املسـيح.. عزوا شعيب يقول الهمك

شعوب  فاc خلق لك.. تعين الشعب الهيودي فقط.. أن تكون لكمة شعيب يف هذه اآلية
فلك شعب .. ومن أجل مجيع العامل أرسل ابنه الوحيد.. األسود واألبيض واألصفر.. العامل

.. لكامت توجه إليه.. مضطهد يف العامل يسـتطيع أن يفهم من لكامت التعزية هذه لكامت ختاطبه
ألسـنا  حنن ايضا  حباجة إىل لكامت التعزية هذه .. وتشّد من أزره.. وتطيّب نفسه.. تواسـيه

 وحمبة .. ومعل يديه.. ألسـنا  كفلسطينيني أيضا  شعب هللا.. يف ظروفنا الصعبة اليت نعيشها
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وتبعرث يف ..ّرشد من أرضه .. ألسـنا شعب مضطهد.. هللا مشلتنا عند جميء املسـيح اÖلص

ومسـهتدفني يف .. ترتقبنا بندقية الصياد.. مضطهدين يف اخلارج..لك أقطار املسكونة 
0هيك عن .. ات ¥حتالل  هتدم البيوت وتقلع األجشار وتصادر  األرايض جراف.. اNاخل

القتل و¥غتيال ا`ي ياكد أن يكون يوميا ضد من تسّول l نفسه أن حيتج ضد هذا 
أم هو عدل .. أهو وعد هللا؟.. أهو ابتعاد0 عن هللا؟ .. وما سبب اضطهاد0.. ¥حتالل 

م هو حتّزي هللا مع شعب دون آخر؟ أليست حمبة هللا أ.. هللا؟ أهو جتربة هللا خلائفيه
يقف أماòا .. أسـئ# كثرية حمّريه..  فلامذا تشمل هذا وتسـتثين ذاك؟ .. تشمل امجليع 
.. فامجليع شعب هللا.. ولكن لكمة هللا توحض لنا أن حمبة هللا يه للك العامل.. اإلنسان حائرا

هذه .. أرسل هللا ابنه الوحيد..  البرش  ومن أجل حبّه  للك العامل  ومن اجل خالص لكّ 
مفحبتنا c ال تثبت إال من خالل حمبتنا .. يه احملبة اليت طلب منا يسوع أن نرتمجها معليا

وهذه التعالمي يه جوهر .. فهو ا`ي قال أحبوا أعداءمك Pركو العنيمك.. للعدو قبل القريب
  .اNين املسـيحي

  
بغض النظر عن لونه ..  ن يف العامل هو جزء من هذه احملبة فلك إنسا.. وإذا اكن هللا حمبة
.. الن ليس عند هللا متيزي أو ظل دوران.. هذه احملبة ال تسـتثين أحدا.. أو جنسه أو دينه

وتعزيته  تشمل ..  رمحته للجميع .. لألمرييك والعرايق ..فاc للجميع للهيودي والفلسطيين 
وإذا اكن ..  ولك انسان هو ابن c.. مل يه شعب هللاولهذا لك شعوب العا.. مجيع العامل

فكيف تسـتطيع عقولنا  أن تسـتوعب أن هللا .. األب اخلاطئ يبسط عدl عىل مجيع أبنائه 
  بمتيزي فيحرم هذا يك يعطي ذاك ؟ اخلالق العادل والرحوم  يعامل أبناءه

  
.. تعزيه للك الشعوبفهـي .. عزوا شعيب: لهذا عندما يقول النيب أشعيا عىل لسان الرب

وان اكن يبدو أن هناك ختصيص قويم أو عريق فهو من صنع البرش وليس من صنع 
  .ليجد لك منا تعزية l يف لك الظروف .. هكذا جيب ان تفهم لكامت اشعياء..هللا
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وها حنن نقرتب من عيد امليالد .. هذا األحد هو األحد الثالث يف ¥سـتعداد أو ¥دقنت 

عيد جتّسد الرب ليعطينا .. عيد العدا¬ والتعزية .. عيد احملبة والسالم .. ح عيد الفر .. 
نسأl .. والسالم يف العامل ا`ي يكرث فيه الرش .. الرسور اNامئ والسالم يف قلوبنا احلزينة 

أن يعطينا سالمه ليس يف العامل اآليت بل يف هذا العامل يك منّجد امسه القدوس لك أ�م 
  . حياتنا 

  
نتقدم إليك أهيا الرب يف هذا الصباح  مترضعني إليك أن تشملنا بعطفك ورعايتك 

نبهتل إليك أن .... أن تنعم علينا مبحبتك األبوية يك نعيش بأخّوة مع مجيع العامل.. وتعزيتك 
ومن أجل .. واحلمكة لألقو�ء يك يعمل امجليع من أجل اخلري العام.. تعطي القوة للضعفاء 

  .العدل واحملبة يف مجيع العامل وال سـيّام يف أرض السالم نرش السالم و 
  

  .آمني.وسالم هللا ا`ي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك وأفاكرمك يف املسـيح يسوع
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فنت األول، واألدفنت عام آخر من معر0 قد مر½ واليوم نبدأ دورة كنسـية جديدة بأحد األد

ونرمز `u بعدة رموز مهنا اNيك ا`ي يصحي . هو فصل ¥سـتعداد والرتقب و¥نتظار
الناس عند الفجر عندما يصيح كوكوكوكو منذراً بقدوم يوم جديد، وPلباب الكبري ا`ي جيب 

ه، فال بد أن يُفتَح ليدخَل مë اâد وPب قلوبنا ا`ي يقف عنده املسـيح ويقرع ليدخل إلي
لألبواب املغلقة أن تُفتح ول]يك أن يصيَح، ال بد من أن تتبدل األحوال وتتتغري ويأيت جفر 

  . جديد، يطل عىل البرشية حيمل سامت ومالمح اخلري و¥سـتقرار والرخاء واحلب
وكذu نرمز إىل فصل األدفنت بقرص األدفنت املسـتدير األخرض رمز الربيع، وعندما تُذكر 

ربيع اللك يذهب بأبصاره إىل ما يسمى Pلربيع العريب ويتساءل، هل سيتحول هذا لكمة ال
الربيع Pنتفاضته وهبته إىل هنضة عربية قومية تقدمية حيث املدنية واحلرية والعدا¬ والرخاء 

  ! والكرامة اإلنسانية؟
عىل منِو ويف قرص األدفنت األخرض توجد أربعة مشوع محراء تُضاء مشعة يف لك أحد عالمًة 

ملكوِت ِهللا تَدرجيياً، وكذu عىل ودور0 يف نرش ملكوت هللا عىل األرض إذ أن املسـيح 
نقدم ذبيحة حياتنا c، ) ١٠: ٥رؤ " (إللهنا ملواكً وكهنة"قد حرر0 من لك القيود وجعلنا 

ملصاحلة ونشهد للعامل عام صنعه هللا وحنمل رسا¬ ا.. نصيل إىل هللا عن العامل ومن أج�، .. 
  ).٥:٢٠و : ٢" ( لكمة املصاحلة"إذ أن½ هللا قد وضع فينا 

هذا . راٍع ورعية ومعدة وسـيدات وشـبيبة وأطفال...`u تعالوا نضُ� مشعة األدفنت معاً 
 الشعار ا`ي اخرتته لهذا األحد األول يف دورة كنسـية جديدة واليت آمل أن يَبقى شعار0  
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وحنن نريد أن ندخل عاماً جديداً . ت يه مشعة الرجاء واألملمشعة األدفن. ٢٠١٢يف العام 

األحوال من حولنا لكها تدعو إىل اإلحباط فرنى العامل العريب . بروح مفعم Pلرجاء واألمل
وقد غرق يف حبٍر من اNماء اليت تسـيل يومياً،  ويف أمواٍج من العنِف والقتِل واخلوِف 

ري حيث تزداُد البطاُ¬ والفقُر واملرض واجلوع، وعاملياً والوضع ¥قتصادي برتٍد كب. واNمار
ٌف من األزمة املالية العاملية اليت تعصف بأمرياك وبأوروP وآ"رها تنعكس عىل واقعنا  ختو�

  .وحياتنا أيضاً 
ي½اً يف الرشق األوسط، هناك ختبٌط يف كيفية توفري مصادر دخل لضامن سري اخلدمة  َوَكنَسـِ

روحية يف أولو�ت رسالتنا وخدمتنا، وأزمة ثقة واحرتام وضعف الروح  وتقدòا، وأزمةٌ 
امجلاعية، وكأن معلنا هو معل فردي انفرادي، `u حنن حباجة اليوم يف األدفنت األول 
وP`ات يف كنيستنا أْن نضَ� مشعَة األدفنت معاً، ألن½ مثَل هذه الروح تعزُز رسالتنا 

  .فتعالوا نض� مشعة األدفنت معاً . يف قلوبناوخدمتنا وتزرع األمل والرجاء 
إن½ معلنا هذا يشـبه إىل حٍد كبري يف سفر اليوم معل أحد الشـيوخ األربعة والعرشين .. 

املتجمهرين حول العرش يف السامء وا`ين ميثلون أسـباط ارسائيل اإلثين عرش يف العهد 
خفف من حزن الرسول يوحنا فهذا الشـيخ . القدمي والرسل األثين عرش يف العهد اجلديد

وحول باكئه إىل فرح، وهكذا حنن بإضائتنا مشعة األدفنت إمنا نُعطَي اشعاعاً جديداً يَزرُع يف 
  . قلوِب الناِس األمَل والرجاَء فيتحوَل حزُهنم إىل فرح وقنوطهم إىل رجاء

وجود يف إن يوحنا غرق يف حزنه ويف باكئه ألنه ما من أحٍد يسـتطيع أن يأخذ السفر امل..
إن هذا السفر اكن  عبارة عىل . اليد الميىن للجالس عىل العرش وال حىت أن ينظر اليه

لفائف من ورق الربدى ويسمى NُPرج ومكتوب عليه من اجلهتني وملفوف وخمتوم بسـبعة 
هذا السفر بلك تأكيد هو ذاك ا`ي يتضمن مصري العامل، أرسار العامل، ومل يسـتطع . ختوم

لقد . امء وال عىل األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر أو حىت أن ينظر إليهأحد يف الس
سبب هذا احلزن ليوحنا الرسول يف رؤ�ه، مفا هو مسـتقبل البرشية وما هو مسـتقبل 

  الكنيسة وما هو مصري املؤمنني املضطهدين من الرومان يف هناية القرن األول امليالدي؟
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½ُه يسوَع مفن هو مسـتحٌق أن يفتح السفر و  يفك ختومه كام 0دى املالك يف البداية؟ نعم، إن

فقد غلب األسد ا`ي من " املسـيح، وقد وصفه ذu الشـيخ اجلليل بأنه ذu األسد 
وما أن نظَر يوحنا ) ٥ع " ( سـبط هيوذا من أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السـبعة
شـبه أسد ( احليوا0ت األربعة إىل وسط العرش حيُث الشـيوُخ األربعة والعرشون وحيث 

واليت تشري بأشاكلها إىل األنبل ) وشـبه جعل وشـبه نرس وواحد l وجه مثل وجه إنسان
  .واألقوى واألحمك واألرسع يف الطبيعة ومتثل بذu الطبيعة لكها أمام العرش اإللهـي

l سـبعة قرون  خروف قامئ كأنه مذبوحما أن نظر يوحنا حىت رأى يف وسط العرش  
سـبعة أعني يه سـبعة أرواح هللا املرس# إىل األرض، أىت وأخذ السفر من ميني اجلالس و 

عىل العرش وملا أخذ السفر خرت األربعة حيوا0ت واألربعة العرشون شـيخاً أمام اخلروف 
وكذu . مرتمنني ترنمية جديدة تليق هبذا اخلروف املسـتحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه

خليقة مما يف السامء وعىل األرض وحتت األرض وما عىل البحر لك ما ترمنت املالئكة ولك 
  .فهيا للجالس عىل العرش وللخروف الربكة والكرامة واâد والسلطان إىل أبد اآلبدين

ملاذا اكن هذا اخلروف مسـتحقاً من دون غريه أن يأخذ السفر ويفك ختومه، هل العتبار 
  القوة أم العتبار ¥سـتحقاق؟؟؟

ألنك ذحبت واشرتيتنا c بدمك من لك : " ه العتبار ¥سـتحقاق، إذ يقول الرايئنعم إن 
لقد اكن مسـتحقاً ألنه . نعم إن الصليب هو احملور واملركز." قبي# ولسان وشعب وأّمة

إن هذا امحلل ا`ي رآه يوحنا l سـبعة قرون مما تشري إىل القوة ورمق .  املسـيح املصلوب
áسـبعة أعني يه سـبعة السـبعة هو رمق اإلك lل والكامل وتشري إىل قدرته الالحمدودة و

وهو خروف كأنه مذبوح وهذا يشري إىل . أعني هللا تشري إىل معرفة هللا الاكم# للك يشء
أنه يف احلقيقة ô، وتشري اللكمة اليو0نية إىل أن½ تأثري وفاعلية ذبيحته ما زالت حارضة ويف 

  .لك قوهتا
يت األعزاء، يسوع وحده القادر أن يفتح السفر ويفك ختومه، فليس من نعم، أخويت وأخوا

 حفىت . برش وال من مالك وال من نيب يسـتطيع أن يدرك كنه أرسار العامل إال هللا وحده
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إن هللا وحده هو ا`ي ميكنه أن يفك اخلتوم . أقوى املالئكة مل يسـتطيعوا أن يفتحوا السفر

ل األدفنت هبذا ¥تاكل عىل قدرة هللا وحمكته وطلب فلندخل فص. ويقرأ أرسار الناس
  .معونته

`u فدعوة األدفنت يف هذا األحد أن نض� معاً مشعة الرجاء واألمل وأن نعيش بنعمة 

املسـيح مكلوك وككهنة خندمه وخندم كنيسـته، ولنثق بأن حياتنا وعاملنا وكنيستنا يه يف 

  .آميـــــــــــــــــــــن. سكونة ويقدر أن يعيننايدي هللا فهو يعرف ما يأيت علينا وعىل امل 
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والشعوب العربية تعيش يف حا¬ خماض ثوري وبعض هذه ) ٢٠١١(منذ بداية هذا العام 
يهتم ومه يف طور تأسيس الشعوب مثل الشعب املرصي والتونيس وتقريبا اللييب 0لوا حر 

حيي فينا األمل  ¥جيايبهذا التطور . ال دينية دو¬ مدنية دميقراطية ونرجوا ان تكون علامنية
وعامصهتا القدس  ٦٧دود ال قريباً دولتنا الفلسطينية املسـتق# يف ح نحققسـ  ناأن بوالرجاء 
وسيناشد  أمم العامل أن قريباً سيتوجه سـيادة  الرئيس محمود عباس اىل هيئة األمم . الرشيف

تعرتف NPو¬ الفلسطينية، هذا ما نرجوه، ونمتىن للرئيس الفلسطيين ابو مازن  النجاح يف 
  . خطوته السـياسـية هذه

ينظر املسـيحيون يف الغرب وخاصة الميني املسـيحي او من يسمون Pملسـيحني الصهيونني    
 الرمغ من أخطاهئا و اغتصاهبا ¥رض مه ليسوا صهاينة ولكهنم مييلون لتأييد ارسائيل عىل(

نظرة شك وارتياب اىل ما جيري يف اNول العربية ) واحتاللها الغامش للشعب الفلسطني
وخاصة ¥ن  يف سورية مدعني خوفهم عىل املسـيحني، اذا اهنار النظام السوري وتسمل 

  . السلطة املتشددين املسلمني
يM واحضة مع املظلوم ضد الظامل وضد الطاغية إ حق عىل الكنيسة املسـيحية ان تقف وقفة 

لو وقفت الكنيسة ¥ملانية ¥جنيلية او الاكثوليكة ضد نظام هتلر . يتبع اكن والي شعب
 الطاغي النازي لاكن بأماكن ¥ملان جتنب احلرب العاملية الثانية وملا ذحبوا املاليني من الناس 

ولو وقفت الكنيسة املسـيحية يف رصبيا ضد . قت¥بر�ء وملا دمرت املانيا يف ذu الو 
  .ن يف ذu الب]والطغاه ملا ذحب املسلم

ا0 مكسـيحي فلسطيين  ال اخاف من شعب ذو غالبية اسالمية  يثور ضد الظامل      
  .والظمل  ويطالب بدو¬ دميقراطية تعددية علامنية
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عنوا0 وتسـتخدم القضية ¥نظمة العربية املستبدة اكنت ترفع القضية الفلسطينية  

الفلسطينية وقوداً لتحرق هبا الشعوب وتسـتعبدمه، ولكن الشعوب العربية الثائرة اليوم 
والساعية وراء اNميقراطية والتعددية سـتقدم نفسها وقودا من اجل اNو¬ الفلسطينية 

  .اNميقراطية  املسـتق# وحتريرها
رط مع ¥غلبية املسلمة وان اشاركها ا0 مكسـيحي فلسطيين  اشعر ان عّيل ان اخن    

¥وليات و¥هداف، ¥ ويه دو¬ دميقراطية تعديدة علامنية ال دينية، `u من ¥فضل 
 ان تقول ¥ن الكنائس املسـيحية  لكمة حق وان تقف وقفة حق مع الشعوب العربية 

هؤالء ا`ين يذحبون ان نصيل من اجل علينا  .بهتج لربيعهم قبل فوات ¥وانت املظلومة وان 
بعض اNول العربية  تصمت ودول العامل تتأرحج يف مواقفها جتاه  . ويقتلون من اجل حريهتم
ملاذا ال �خذون موقفاً صارما مثل موقف رئيس وزراء تركيا عيل  . النظام السوري الظامل

قد اظهر وعلينا ان ال ننىس انه ليس علامنيا بل هو يتبع حلزب اساليم و  طيب اردوغان؟ 
هذا احلزب ¥ساليم الرتيك الوجه ا`هيب للشعوب ¥سالمية يف سعيه وراء احلرية 

عىل املسـيحني امجع . واNو¬ العلامنية وتثبيت املفهوم اNميقراطي وابعاد اجليش عن السلطة
ان يقفوا وقفة  -فا0 فلسطيين ومث مسـيحي -الشخيص مكسـيحي فلسطيين  أيوهذا ر 

الثائرة يف اNول العربية و¥حتفال معهم يف ربيعهم عىل الرمغ من اNماء  واحضة مع الشعوب
  . الزكية الىت روت طريق احلرية وما زالت تروهيا 

  
  "ثورهتم يه  ثورتنا، جرا�م يه  جراحنا "

  
الظمل والظامل لن ينترصا  بل النرص لهؤالء الشعوب اليت انتفضت من اجل كرامهتا وحقوقها 

  .اجل دو¬ مدنية يعيش فهيا مجيع الناس مكواطنني  سواسـية وحريهتا و من 
أ0 مكسـيحي فلسطيين ال اعترب نفيس اقلية بل ا0 مواطن فلسطيين ومكواطن ال فرق بني   

  مسمل ومسـيحي بني يساري ومييين، وامتىن ان تكون اNو¬ الفلسطينية دو¬ املواطن وليس 
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و مسـيحي سواسـية ان يتسلمو مسـتقبال مناصباً دو¬ ا�Nنة وان تتاح الفرص للك مسمل 

ان اكن هذا موقف لك . قيادية خلدمة شعهبم دون النظر اىل طائفهتم او لوهنم او  ديهنم
، كام " و اىب من اىب  شاء من شاء"فلسطيين فسـتكون فلسطني مسـتق# حرة دميقراطية 

  .وأسكنه فسـيح جناته  اكن يردد هذه امجل# املرحوم القائد الرمز أبو عامر رمحه هللا
فاâد لشهدائنا ¥برار و الشفاء العاجل جلرحا0 البواسل واحلرية ¥رسا0  ¥بطال  هنا   

  . يف فلسطني ويف لك دو¬ عربية يظمل فهيا الشعب 
  
  

  "مجلي#  Pقداممك ولكنمك ال ولن تؤخروا  قدوم الربيعPماكنمك ان تدوسوا  ¥زهار ا" واخريا 
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   .منيب يو0ن جزيل ¥حرتام. سـيادة املطران د
  .السـيد حسني األعرج مدير مكتب الرئيس محمد عباس احملرتم

   .السـيدة حمافظة رام هللا ليىل غنام احملرتمة
  .ضور لك بلقبه مع حفظ األلقابالسادة احل

  .األخوة واألخوات احلضور الكرام
  

نرحب بمك مجيعا يف هذا اليوم ا`ي حنتفل فيه 
بذكرى مرور مخسني عاما عىل وضع جحر 

  .األساس ملبىن كنيستنا كنيسة الرجاء اإلجنيلية اللوثرية يف رام هللا
واليت اكنت  ثرية يف رام هللا هذا الرصح ا`ي حضن العديد من العائالت املسـيحية اللو 

  .تنشد الصالة والعبادة والتقرب إىل هللا
واآلن وبعد مرور هذه الفرتة الطوي# من الزمن أصبحت كنيستنا كنيسة الرجاء واحدة من 
أمه املؤسسات الوطنية العمالقة ليس عىل الصعيد اNيين حفسب، وإمنا أيضا عىل الصعيد 

  . ي¥جáعي واإلنساين واألاكدمي
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لقد أصبح لكنيسة الرجاء رشاكة وتوأمة مع عدد من الكنائس يف العامل، يتبادل أعضاؤها ف> 
بيهنم اخلربات واألفاكر لكيفية دمع ومسامهة الكنيسة يف اâمتع الفلسطيين، ونقل أحوال 
أفراد هذا اâمتع والظروف اليت يعيشها إىل الشعوب األخرى لتصل إلهيم الصورة واحضة، 

  .عن معا0ة شعبنا وآالمه
ومن هنا اكن هناك بر0مج Nمع املسـنني يف املدينة، بدمع من بعض الكنائس املشاركة 
وجبهود بعض أبناء الطائفة وعىل رأسهم السـيد داؤود طنوس ا`ي حتمل طوال السـنني 

ص املنرصمة ع� املتابعة والتنسـيق مع الكنائس املشاركة يف اخلارج وا`ي أسفر عن ختصي
مبلغاً لك عام يرصف عىل احتياجات هؤالء املسـنني غذاء ودواء ومؤازرة، ف� منا لك 

  .¥حرتام والتقدير 
  

        ....أهيا احلفل الكرأهيا احلفل الكرأهيا احلفل الكرأهيا احلفل الكرميميميمي
تتخذ املرأه يف الفكر اإلجنييل اللوثري ماكنة كبرية، فللمرأة دور يعادل دور الرجل بل يه 

اق أسست جلنة سـيدات تتحمل أعباء اكرب وعلهيا مسؤوليات عديدة، ويف هذا السـي
كنيسة الرجاء واليت تقوم بعدة نشاطات دينية واجáعية حيث تقوم Pجáعاهتا األسـبوعية 
Pنتظام ومن خالل اNروس والنقاشات اNينية اليت تعزز حمبتنا وإمياننا بربنا وخملصنا يسوع 

يذهب ريعها Nمع املسـيح، وكام تقوم سـيدات الكنيسة ببعض األعامل واألشغال اليدوية اليت 
  .نشاطات الكنيسة األخرى

  
        احلفل الكراحلفل الكراحلفل الكراحلفل الكرميميميمي

يقولون الشـباب مه عامد املسـتقبل، ولبنة جممتع صاحل مؤمن بقضيته وشعبه، وشـبيبة الرجاء 
واليت تضم عدداً كبريا من الشـباب والشاPت بأعامر خمتلفة وا`ين حضنهتم هذه الكنيسة 

  حملتاج وكبار السن، ويتحملون مسؤولياهتم جتاه لتثبت فهيم روح احملبة واإلميان ومساعدة ا
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جممتعهم ووطهنم مفن خالل اجáعات الشـبيبة وتبادل األفاكر واآلراء واختاذ املواقف يف 

  .األمور احلياتية يرتخس Nهيم حهبم للوطن وإمياهنم بقضيته العاد¬
        

        األعزاء احلضوراألعزاء احلضوراألعزاء احلضوراألعزاء احلضور
هللا ال يسعين هنا إال أن أتقدم خبالص  بإمس معدة كنيسة الرجاء اإلجنيلية اللوثرية برام 

منيب يو0ن .شكر0 وتقدير0 إىل أعضاء اâلس الكنيس وعىل رأسهم سـيادة املطران د
لوقوفه دامئا إىل جانبنا واىل جانب احلق والعدل، واحتضانه ألبنائه يف كنيسة الرجاء ومتابعته 

 جتنبنا الوقوع يف األخطاء، وبدمعه لسري األمور يف الكنيسة وإبداء مالحظاته ومقرتحاته اليت
عاما تسـمتد قوهتا ونشاطها  ١٧املسـمتر لهذه الطائفة اليت قدم فهيا راعيا لها ألكرث من 

  .وعطاءها للمجمتع والوطن
        

        احلفل الكراحلفل الكراحلفل الكراحلفل الكرميميميمي
يف هذا اليوم وحنن حنتفل P`كرى امخلسني لوضع جحر األساس لكنيسة الرجاء ال يغيب عن 

رحوم Pمس جنم ا`ي اكن راعياً لكنيسة الرجاء يف ذu الوقت وا`ي Pلنا حرضة القس امل
اكن l دور حموري يف تنفيذ بناء 
الكنيسة يف مساعيه ووده ومساعدة 
سـيادة املطران األسـبق املرحوم داؤود 
حداد حىت حصل املراد ومت احلصول 
عىل املوافقة لبناء هذه الكنيسة واليت 

وصامدة نرجو من هللا أن تبقى قوية 
  جبهود أبناهئا واحملبني من أصدقاهئا 
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ليسـمتر عطاءها ويتعاظم دورها يف اâمتع، كام جيب أن ال ننىس مجيع الرعاة ا`ين خدموا يف 

هذه الكنيسة القس رامز عنرصة، القس إبراهمي عازر، القس صليبا رشاموي، فلهم منا لك 
  ¥حرتام والتقدير 

نشكر . ير للك من سامه وشارك يف إقامة هذا ¥حتفالوأخريا نتقدم Pلشكر والتقد
                 .حضورمك واهáممك
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  )٤/٣٢أعامل " (واكن مجيع ا`ين آمنوا قلبًا  واحًداواكن مجيع ا`ين آمنوا قلبًا  واحًداواكن مجيع ا`ين آمنوا قلبًا  واحًداواكن مجيع ا`ين آمنوا قلبًا  واحًدا""""

  
ظل هذا الشعار التأمت امجلعية العامة العارشة âلس كنائس الرشق األوسط يف مدينة يف 

العائ# (قربص، مبشاركة اكمل العائالت الكنسـية اليت يتألف مهنا اâلس  –Pفوس 
وذu يويم ) العائ# ¥جنيلية والعائ# الاكثوليكية -العائ# األرثوذكسـية - األرثوذكسـية الرشقية

، بضيافة الكنيسة ¥رثوذكسـية يف ٢٠١١نومفرب /ترشين الثاين ٣٠و¥ربعاء  ٢٩الثال"ء  
  . قربص وحبضور رئيس أساقفهتا خريزوسـتوموس الثاين

وتداولت امجلعية العامة جدول ¥عامل واملتضمن لكامت الرتحيب من غبطة رئيس أساقفة 
س واألمني العام والضيوف والنيافة والسـيادة ورؤساء اâل قربص وأحصاب القداسة والغبطة

وقد . ا`ين حرضوا من الرشق والغرب ممثلني كنائسهم واâالس واملؤسسات املسكونية
وانتخبت .  0قشت امجلعية العامة تقرير األمني العام والتقرير املايل وتقرير جلنة إعادة الهيلكية

  : امجلعية العامة اربعة رؤساء

رئيسا عن العائ# - ن األرثوذكس لبيت كيليكياقداسة ارام األول، اكثوليكوس األرم & 
 ¥رثوذكسـية الرشقية، 
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رئيسا عن العائ#  - غبطة ثيوفيلوس الثالث، بطريرك اورشلمي للروم ¥رثوذكس & 
 ¥رثوذكسـية،

سـيادة املطران منيب يو0ن، رئيس الكنيسة ¥جنيلية اللوثرية يف األردن  & 
  .يليةرئيسا عن العائ# ¥جن  -واألرايض املقدسة

 - غبطة مار إغناطيوس يوسف الثالث يو0ن، بطريرك انطاكية للرس�ن الاكثوليك & 
 رئيسا عن العائ# الاكثوليكية

 
 .ومت انتخاب سـيادة املطران بولس مطر رئيسا خفر� للمجلس

كام انتخبت امجلعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية اجلديدة، وخمتت اعاملها Pنتخاب األمني 
جلديد لفرتة اربع سـنوات وهو األب اNكتور بولس روحا0 من الكنيسة املارونية خلفًا العام ا

  . لألسـتاذ جرجس ابراهمي صاحل ا`ي انتخب امينًا عاًما خفر�ً 
اكد اâمتعون ان الوحدة املسـيحية مطلب اسايس وهدف يسعى  اليه جملس كنائس الرشق 

علقة Pوضاع الكنائس من مجيع النواô الروحية وقد اسـتعرض اâمتعون القضا� املت. األوسط
ومه يشكرون هللا ا`ي وضع أجواء احملبة واملساحمة والتعاون واحلوار، . و¥جáعية والوطنية

يف النفوس والضامئر،  كام جيمعون عىل ان اâلس هو ماكن التاليق بني مسـيحيي الرشق 
تكثيف نشاطات اâلس واعامl لتعزيز  ¥وسط، و`u فهو مدعو يف املرح# املقب# اىل

  .احلركة املسكونية
إّن حضور املسـيحيني متأصل يف هذا الرشق وقد سامهوا مسامهة فعا¬ يف هنضته واNفاع 

ومه مسـتعدون لبناء مسـتقبل جديد ويرفضون فكرة . عن ترابه مع اكمل احلقوق الوطنية
ودمع . Pلرجاء ملتابعة العيش املشرتكالهجرة Pلرمغ من لك الصعوPت ويدعون اىل التحيل 
  .معلية ¥صالح والتغيري والتطوير ملا فيه خري ¥نسان

وPلنظر اىل ما جيري يف بعض ب]اننا الرشق اوسطية يذكّر اâمتعون امجليع، وخصوصا اâمتع 
  انية اNويل، Pملبادىء ¥نسانية اليت ينبغي مراعاهتا واليت تمتثل خصوًصا Pحلرية ¥نس
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الفكرية واNينية والسـياسـية، وبنبذ العنف يف حل املشالك حني تقع من أي طرف اكن، 

  .يف اطار اNو¬ املدنية العاد¬ -وPعáد مبدأ احلوار واملواطنة يف التعامل بني مجيع املواطنني
ه وجيدد اâمتعون دمعهم للقضا� العاد¬ والسـ> حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصري

  .حسب الرشعية اNولية
وهنا، يؤكد جملس كنائس الرشق األوسط، عىل رضورة حامية األماكن املقدسة وبيوت 

اّن احلرية اNينية . العبادة، وهو يأسف ألعامل التفجري ويشجب قتل املسـيحيني وترشيدمه
وحرية العبادة شأ0ن مقدسان، وعىل أحصاب السلطة وصانعي القرار أن يعملوا بشـىت 

وسائل والطرق عىل سّن القوانني واختاذ ¥جراءات الالزمة محلاية املسـيحيني يف ّلك ب]ان ال
  .الرشق ¥وسط والعامل

ويف هذا السـياق أيضا، يدعو اâلس اتباع ا0�Nت اىل التاليق واملودة، مضن التفكري 
يُثين ويؤكد عىل وهو . والتطبيق ملبادئ العيش املشرتك واحلوار اجلاد بني اتباع ا0�Nت

وجوب ¥سـمترار يف مبادرات احلوار ¥ساليم املسـيحي، عرب حوار احلياة واملؤسسات 
فقد رس0 عرب عقود وعقود أخوة وسنبقى كذu، ولكنا نقف أمام هللا تعاىل،  يف . اÖتصة

تغري خدمة ¥نسان يف منطقتنا ويف العامل، وكذu يف خدمة جممتعاتنا اليت تعيش حاً¬ من ال 
اجلذري واNسـتوري ا`ي حنث فيه عىل أن يكون مبدأ املواطنة منصوًصا عليه ومطبّقا عىل 

  . أرض الواقع ويف لك الب]ان
إّن جملس كنائس الرشق األوسط وهو خيمت امجلعية العامة العارشة، يرفع الشكر اىل ٍلك من 

لكمة غبطته اإلفتتاحية غبطة رئيس أساقفة قربص خريزوسـتوموس الثاين، ويتبىن ما جاء يف 
ويدمع وحدة جزيرة قربص واملطالبة Pحرتام حقوق ¥نسان ¥ساسـية واحلر�ت واNفاع عهنا 
وحامية حق ممارسة الشعائر اNينية واحملافظة عىل الكنائس و¥ديرة السـ> القدمية و¥ثرية 

م السابق، واىل الرؤساء كام يقّدم اâلس الشكر اىل ¥مني العا. وقد دّمر بعضها أو دنّس
وف> تسـتعد كنائسـنا  .وأعضاء اللجنة التنفيذية ا`ين معلوا Pخالص وتفاٍن يف الفرتة السابقة

لالحتفال بعيد ميالد الرب يسوع املسـيح Pجلسد نسـتلهم الرجاء ملنطقتنا وللعامل أمجع من 
  ".جاء الصاحل لبين البرشاâد c يف األعايل وعىل األرض السالم والر : "أنشودة املالئكة
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        نبذة Óرخييةنبذة Óرخييةنبذة Óرخييةنبذة Óرخيية. . . . ١١١١
        

 بدأت الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة محلهتا الرتبوية منذ أكرث من
حيث ارشفت يف البداية املؤسسة . عاما، وذu من خالل مدارسها اإلجنيلية اللوثرية ١٥٠

ومث ال " Kaiserwerth"ومث مؤسسة  "Schneller"األملانية 
"Jerusalemverein" مفتش املدارس"عىل العملية الرتبوية واكن " ً   . يف ذu العهد املانيّا
  
يرا عربيا للرتبية يف املدارس اللوثرية وهو السـيد قامت الكنيسة بتعيني مد ١٩٧٥ومع العام  
وبعد تقاعده . ، رمحه هللا، وذu إلدارة شؤون العمل الرتبوي يف الكنيسة"يعقوب مقصية"

املعروفة اآلن Pلسـيدة فيوليت (، مت تعيني ¥نسة فيوليت الراهب ١٩٩٩يف العام 
وبعد ". مدير املدارس:"شاغر ، مت ¥عالن عن ٢٠٠٢وبعد اسـتقالهتا يف العام ). عبادو

دراسة عدد كبري من الطلبات وفرزها واجراء عدة مقابالت رمسية، اوصت اللجنة التنفيذية 
تشاريل حداد لهذا املنصب وPرك جملس املدارس واâلس .للمدارس اللوثرية بتعيني د

 .حداد عىل رأس مع� حىت هذا اليوم. الكنيس هذه التوصية، وما يزال د
  :لعمل الرتبوي اليوم املدارس والربامج ¥تيةويضم ا

  

 بيت جاال –مدرسة طاليثا قويم ¥جنيلية اللوثرية  -

 بيت ساحور –املدرسة ¥جنيلية اللوثرية  -
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 رام هللا –مدرسة الرجاء ¥جنيلية اللوثرية  -

 بيت حلم  –مدرسة دار اللكمة ¥جنيلية اللوثرية  -

 القدس/جبل الزيتون –روضة احملبة  -

 بيت جاال –مركز التعلمي البييئ  -

 –مركز مارتن لوثر للتطويراâمتعي  -
 القدس

  
        جغرافيةجغرافيةجغرافيةجغرافية    ––––معلومات احصائية معلومات احصائية معلومات احصائية معلومات احصائية . . . . ٢٢٢٢
        

مهنم ا0ث % ٥٠طالب وطالبة،  ٢١٠٠تضم املدارس اإلجنيلية اللوثرية اليوم ما يقارب 
وخيدم مركز التعلمي البييئ ما . مسلمون% ٤٠مهنم مسـيحيون و % ٦٠و. ذكور% ٥٠و

خشص من فئات مسـهتدفة متعددة يف العام الواحد، و خيدم مركز مارتن  ٤٠٠٠عن  يزيد
ومن فئات ) سـنو� ١٢٠٠٠ - ٩٠٠٠(خشصاً يوميا  ٤٠اىل  ٣٠لوثر للتطوير اâمتعي من 

  .طفًال سـنو� ٣٠-٢٠وروضة احملبة من   مسـهتدفة متعددة،
  
        الفلسفة الرتبوية الفلسفة الرتبوية الفلسفة الرتبوية الفلسفة الرتبوية . . . . ٣٣٣٣
        

ودا تبذل املدارس اإلجنيلية اللوثرية 
مضنية من أجل تطبيق برامج ومناجه 
واساليب تربوية هتدف اىل تمنية 
خشصية وقدرات ومواهب الطفل من 

  خالل نظام الشمولية وا`ي يركز 
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عىل اجلوانب العاطفية والروحية واجلسدية والعقلية والفنية، وليس فقط عىل اجلانب 

  .اً ومسـتقًال يف تفكريه وقراراته ومع�¥اكدميي، ليصبح الطفل كيا0 متاكمال، خالقاً ومبدع
إن هذا النظام يمتثل ايضا بأساليب التعمل والتدريس والتدريب اليت تمتركز حول إرشاك 

الطالب Pسلوب دميقراطي يف معلية التعمل بدًال من تلقينه وايداع املعلومات يف ذهنه /الطفل
وPلرمغ من العقبات والتحد�ت .اتهبطريقة  ال ميكنه ¥سـتفادة مهنا او اسـتغاللها يف حي

الكبرية وصعوبة تقبل اجلديد من قبل العديد من العاملني يف مؤسسات الكنيسة، ¥ ان 
  التغيري حيدث تدرجييا 

    ¥حتياجات والتقي¥حتياجات والتقي¥حتياجات والتقي¥حتياجات والتقيميميميمي والتخطيط  والتخطيط  والتخطيط  والتخطيط . . . . ٤٤٤٤
        

بعمل دراسة ذاتية شارك هبا ادارييون ومعلمون وموظفون  ٢٠٠٤لقد Pدر0 يف هناية العام 
وقد مقنا ). فلسطيين واملاين وامرييك(وطلبة تالها دراسة ذاتية من قبل خرباء ثالثة  واهايل

مبشاركة مجيع أطراف العمل الرتبوي وبناء عىل نتاجئ اNراسـتني اNاخلية واخلارجية، مقنا ببناء 
 ومن خالل معلية التخطيط. خطة اسرتاتيجية متاكم# وخطط معل ممك# لها

صل اىل رسا¬ العمل الرتبوي وأهدافه مضن سـياق واقعنا كام هو مبني ¥سرتاتيجي، مت التو 
  :اد0ه

  :رسا¬ واهداف العمل الرتبوي كام وردت يف اÖطط ¥سرتاتيجي
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  :الرسا¬ العامة

ان املدارس والربامج الرتبوية ¥جنيلية اللوثرية قد تأسست من اجل تلبية احتياجات عامة "
احتضان ومتكني الطلبة وعائالهتم من خمتلف ا0�Nت  ومن خالل. الشعب الفلسطيين

واخللفيات ¥جáعية و¥قتصادية يف املنطقة، فان هذه املدارس والربامج الرتبوية تعمل 
ومبا ان لك انسان . عىل توفري فرص للعيش والتعمل حتت راية اجنيل الرب يسوع املسـيح

وبناء عىل ذu فاننا دعينا . ري منهتكةخملوق يف صورة هللا، فان حرية وكرامة لك فرد غ
  ".   لنتقبل هبات و مواهب ومواطن الضعف Nى بعضنا البعض ولنتعايش معها

  
  :¥هداف العامة

تطوير طالب أحصاء، خّالقني ومبدعني من خالل هنج مشويل خياطب احلاجات ويهنض  .١
  .مواة عامل متغريPملواهب والكفاءات وميول اâموعات املسـهتَدفة، ويساعدها يف 

دمج تعلمي ثقافة السالم وتعزيز اNميقراطية وتشجيع التسامح، والتعايش، واحملبة،  .٢
  .واحرتام اآلخرين

ترسـيخ وتشجيع القمي األساسـية للمدارس ¥جنيلية اللوثرية واإلنفتاح عىل ثقافات . ٣
  .اآلخرين

تشكيل وتعزيز الهوية الفلسطينية  .٤
  .املسـيحية

 تعلمي وتعمل نوعي من خالل طرق توفري .٥
  .مبتكرة

خلق بيئة مدرسـية حصية، ومشّوقة،  .٦
  .وحمفزة، وتربوية

  توفري سـبل دمع اإلختالفات الفردية  .٧
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أو اإلعاقات يف املدرسة /واملساعدة يف دمج طالب من ذوي ¥حتياجات اخلاصة و

  .واâمتع
تقوية ودمع دور املرأة يف اâمتع  .٨

  .الفلسطيين
  .  ممارسة مسؤولية مالية.٩
  
        : : : : مزيات العمل الرتبوي ¥جنييل اللوثريمزيات العمل الرتبوي ¥جنييل اللوثريمزيات العمل الرتبوي ¥جنييل اللوثريمزيات العمل الرتبوي ¥جنييل اللوثري. . . . ٥٥٥٥
  

عىل عكس شقيقاهتا من املدارس اخلاصة ومعظم املدارس احلكومية، فان املدارس ¥جنيلية 
اللوثرية تضم ا0" وذكورا وبنسب متعاد¬ مما يعكس اهáم كنيستنا بدمع وتعزيز دور املرأة 

لسطيين والعمل عىل حتضري الطلبة يف اâمتع الف 
  .ملواة الواقع عند خترم

وانطالقا من الفلسفة الرتبوية للمدارس اللوثرية 
وPالسـتعانة Pلتخطيط ¥سرتاتيجي املذكوريف القسم 
السابق، ومتشـيا مع متطلبات العرص والوضع القامئ، 
فان املدارس والربامج الرتبوية اللوثرية تعمل دامئا عىل 

رسـيخ مفاهمي ثقافة السالم، وحمبة ¥خرين وتقبلهم، واNميقراطية، وحرية التعبري عن ت
الرأي، وòارة ¥صغاء، واحلوار البناء، والفكر الناقد، وتمنية 
وصقل خشصية الطفل، واعتباره احملور الرئييس للعملية 

ويمت هذا العمل من خالل املناجه . الرتبوية التعلميية التعلمية
ية املطورة والربامج التمكيلية غري املهنجية وايضا من الرمس 

خالل ز�رات التبادل العلمي والرتبوي والثقايف و¥جáعي 
  .مع مؤسسات اخرى داخل البالد وخارا
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ويالحظ يف الهدف العام الرابع مضن اخلطة 

العامة للعمل الرتبوي بأن هذا العمل ¥سرتاتيجية 
تقوية الهوية املسـيحية يمتركز حول دمع وتمنية و 

الفلسطينية وذu من خالل برامج وفعاليات 
لكن الطريق . ونشاطات مهنجية وممك# غري مهنجية

أمامنا لتحقيق أهدافنا العامة ما زالت طوي# 
  .والعقبات واملعوقات عديدة والتحد�ت صعبة ولكهنا ليست مسـتحي#

    
        ::::تأهيل كوادر للمسـتقبلتأهيل كوادر للمسـتقبلتأهيل كوادر للمسـتقبلتأهيل كوادر للمسـتقبل. . . . ٦٦٦٦
  

احلديث عن أمهية خلق كوادر يمت تأهيلها السـتالم مناصب  بعد سـنوات عديدية من
او ادارية يف املسـتقبل، فقد مت تصممي بر0مج خاص يبدأ عىل ارض الواقع يف /ارشافية و

 .٢٠١١و يسـمتر حىت هناية العام  ٢٠٠٩شهر متوز من العام 
�ت املتحدة يف الوال" Infinite Excellence"ويتعاون مدير الرتبية مع املؤسسة املنفذة 

وPلتنسـيق مع مجيع املدارس ¥جنيلية اللوثرية ورئيس الكنيسة  ٢٠٠٨منذ صيف العام 
سـيادة املطران منيب يو0ن لوضع خطة العمل التنفيذية واملساقات الالزمة اليت تساعد عىل 

وقد مت مجع .تأهيل ¥شخاص ا`ين مت اختيارمه مضن مواصفات ومعايري حمددة وواحضة
ل الالزم من اجل تنفيذ هذا التدريب المتوي

u` حسب اجلدول الزمين ا`ي اعد.  
ان هذه اخلطوة هامة جدا يف ظل وضع ختلو 
منه البالد من الكفاءات الالزمة السـتالم 
مثل هذه املناصب ¥ساسـية يف املسـتقبل 

  وسوف يسـتفيد من هذا . القريب والبعيد
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ويتوجب ان . هيم اماكنيات وقدرات معينةشابة وشاب من ا`ين N ١٨التأهيل حوايل 

نسعى ونعمل ألن يكون هناك اسـمترارية ملثل هذه الربامج مع متابعة دورية وتقيمي من اجل 
  .حتقيق اهداف هذا التأهيل

  
 
        ::::حتقيق رسا¬ واهداف العمل الرتبويحتقيق رسا¬ واهداف العمل الرتبويحتقيق رسا¬ واهداف العمل الرتبويحتقيق رسا¬ واهداف العمل الرتبوي. . . . ٧٧٧٧
        

وال يسعنا إن أرد0 أن نقمي مدى جناعة 
عىل فكر وفاعلية معلنا الرتبوي ومدى تأثريه 

وأفعال األجيال الصاعدة، إال أن نضع ألنفسـنا أسـئ# اساسـية وأن حناول اإلجابة عهنا 
  :بواقعية ورصاحة وبشلك دامئ ومسـمتر

 هل حندث أي تغيري يف طريقة التفكري عند طلبتنا؟ -

هل نساعد الطلبة عىل التوصل إىل طرق أكرث جناعة وفاعلية يف حل اخلالفات  -
 او اâموعات؟ /د ووالزناعات بني األفرا

 هل نساعد عىل تقوية وصقل خشصية الطالب؟ -

هل نساعد عىل إ"رة الفضول Nى الطالب ف> خيص ثقافات وحضارات وأمور  -
 أاكدميية وعامة خمتلفة؟

 هل نساعد الطالب عىل أن يكون أكرث اسـتقاللية يف حياته وأعامl وقراراته؟ -

مهية العمل واجلهد امجلاعي وكيف هل نساعد الطالب عىل أن يفهم ويقدر مدى أ -
 متتد مصلحة اâموعة اىل الفرد نفسه وتنعكس عليه؟

هل نساعد الطالب عىل أن يفهم ويقدر أمهية التخطيط والتنسـيق و¥ستشارة  -
 والتنطمي والتعاون قبل القيام بأي معل؟
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 هل نساعد الطالب عىل فهم وتقدير أمهية إدارة الوقت؟ -

أن يفهم ويقدر أمهية وعظمة النقد ا`ايت وكيف يسـتفاد هل نساعد الطالب عىل  -
 منه؟

هل نساعد الطالب عىل تقبل اآلخر بغض النظر عن مبادئه، ودينه، ووضعه  -
 ؟... ¥جáعي، اخل 

هل خناطر يف تقبل اجلديد، ويف احرتام قرارات املتعمل اإلبداعية واستشارهتا، ويف  -
 املتعمل؟رفض المتيزي، ويف التواصل والتحاور مع 

 هل نسعى جبدية وتفاٍن  مكعلمني واداريني لتطوير أنفسـنا مواكبة للجديد؟ -
  

لالجابة عن تë األسـئ# بواقعية ونزاهة، علينا أن نتابع منو وتطور الطفل من البداية وحىت 
الهناية وأن نوثق ذu هبدف املتابعة والتقيمي املسـمترين ليشمل ذu أيضا منو وتطور املعمل 

فإن بدأ0 بإحداث هذه التغيريات اإلجيابية Nى طلبتنا فان ذu مؤرش واحض إىل أننا . نفسه
.نسري عىل اNرب الصحيح، واىل أننا حندث التغيري يف أنفسـنا أيضا
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  ¥طفال ¥عزاء رددوا اآلية مع جوق املالئكة، ومن مث لونوها
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

 ١٤: ٢لوقا 
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  ١٢- ١: ٢عدة واNيمك قصة امليالد من اجنيل مىت ¥طفال ¥عزاء، اقرأوا مبسا

  .لتسـتطيعوا ان تمكلوا اآلية التالية، ومن مث اسـمتتعوا بتلوين الصورة
ا ا َرأَْوا الن½ْجَم فَرُِحوا فََرًحا َعِظميًا ِجد® ِيب½ َمَع . فَلَم½ َوأَتَْوا ِإَىل الَْبيِْت، َوَرأَْوا الص½

هِ  Ëوا َوَجسَ . َمْرَميَ ُأم   . ُدوا lَُ َخفر�

ُموا lَُ َهَدا�َ    ........ َو.......  َو....... :ُمث½ فَتَُحوا ُكُنوَزُمهْ َوقَد½
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عَاُة بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض  ي «:قَاَل الرجال الر� ِ ½̀ ِلنَْذَهِب اآلَن ِإَىل بَيِْت لَْحٍم َونَْنُظْر هَذا اَألْمَر الَْواِقَع ا

  )١٥: ٢لوقا . (»ب� َأْعلََمنَا ِبِه الر½ 
 بإماكنمك¥طفال ¥عزاء، الرعاة حباجة ملساعدتمك حىت يصلوا اىل ماكن الطفل يسوع فهل 

   :مساعدهتم 

  
    

  

  

 ا���ا��
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 ا�
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يو0ن يف جنيف اجáع اللجنة . منيب أ. ترأس سـيادة املطران د ١٤/٦/٢٠١١- ٦من † 
  .التنفيذية لإلحتاد اللوثري العاملي

قام سـيادة املطران منيب يو0ن واملطران املرتأس يوهانس فريدريك  ١٦/٦/٢٠١١يف †  
برفقة تلفزيون جنوب أملانيا بز�رة اىل املسجد األقىص و¥جáع مع مسؤويل األوقاف 

  .اإلسالمية لإلعراب عن متانة العالقات املسـيحية اإلسالمية يف القدس
ن وفداً من الكنيسة الفنلندية وأطلعهم عىل اسـتقبل سـيادة املطرا ١٧/٦/٢٠١١يف † 

  .أوضاع املسـيحيني يف البالد املقدسة
ترأس سـيادة املطران اخلدمة املشرتكة بني كنيستنا والكنيسة  ٢٤/٦/٢٠١١يف † 

األسقفية الشقيقة خالل اجáعات اللجنة اللوثرية األسقفية اNولية املعينة من قبل اإلحتاد 
  .بري اللوثري العاملي واكنرت 

اجمتع سـيادة املطران مع املمث# الفنلندية Nى السلطة الفلسطينية  ٢٨/٦/٢٠١١يف † 
  .ملناقشة عدة أمور ختص دمع العالقات الطيبة بني الكنيسة واملمثلية

حرض سـيادة املطران حفل اإلسـتقبال ا`ي أقامته املمثلية الكندية  ٣٠/٦/٢٠١١يف † 
  .يف رام هللا

ل سـيادة املطران يف مكتبه السفرية السويدية للتباحث يف أمور اسـتقب ١/٧/٢٠١١يف † 
  .ختص الكنيسة

وأعطامه  EAPPIاسـتقبل سـيادة املطران اâموعة اجلديدة من   ٧/٧/٢٠١١يف † 
  .إرشاداته وبراكته يف بداية معلهم يف البالد

وحبث قابل سـيادة املطران املمثل الرنوجيي Nى السلطة الفلسطينية  ١٢/٧/٢٠١١يف † 
  .معه العالقات املشرتكة بني الكنيسة واحلكومة الرنوجيية
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اسـتقبل سـيادة املطران 0ئب رئيس الوزراء الهنغاري وأطلعه عىل  ٧/٧/٢٠١١يف † 

وضع املسـيحيني الفلسطينيني وأعد معه اجáعات اإلحتاد اللوثري اليت عقدت يف هنغار� يف 
  .٢٠١١شهر ترشين الثاين 

قابل سـيادة املطران واNكتور توفيق 0رص والقس مارك براون يف  ١٩/٧/٢٠١١يف † 
حيث  American Jewish Committeeمستشفى أوغسـتا فكتور� وفداً أمريكياً 

  .0قش معهم أسـباب جهرة املسـيحيني من القدس
سافر سـيادة املطران اىل قربص بدعوة من رئيس أساقفة قربص  ٢٣/٨/٢٠١١يف † 

ان بولس مطر عن العائ# الاكثوليكية وغبطة البطريرك ثيوفيلوس وتباحث معه ومع املطر 
عن العائ# األرثوذكسـية يف موضوع جملس الكنائس يف الرشق األوسط وامجلعية العامة 

  .العارشة اليت عقدت يف أواخر شهر ترشين الثاين املنرصم
 Rolfاجمتع سـيادة املطران مع مدير مدرسة طاليثا قويم السـيد  ٥/٩/٢٠١١يف † 

Lindemann     و0قش معه سـبل التعاون املشرتك بني املدارس اإلجنيلية اللوثرية.  
قام سـيادة املطران بتكريس الكنيسة يف املدرسة الفن]ية يف القدس  ٩/٢٠١١/ ٧يف† 

بعد القيام بإجراء بعض الرتم>ت يف املبىن وذu حبضور ممثل احلكومة الفنلندية وسفرية 
  ..عية الفن]ية يف القدسفن]ا وممث# امجل 

قابل سـيادة املطران مع رؤساء الكنائس املسـيحية يف القدس الرئيس  ٧/٩/٢٠١١يف † 
الفلسطيين محمود عباس يف رام هللا حيث أطلعهم الرئيس عن توجه السلطة اىل األمم 

  . املتحدة للحصول عىل عضوية فلسطني
ا`ين   YAGMديدة من اسـتقبل سـيادة املطران اâموعة اجل ٨/٩/٢٠١١يف † 

  .سيتطوعون يف مدارسـنا اإلجنيلية اللوثرية وأعطامه إرشاداته وبراكته
قام سـيادة املطران بإجراء مرامس معمودية الطفل سـيف رائد عنرصة  ٩/٢٠١١/ ٩يف  † 

  .يف رام هللا حيث Pرك  سـيادة املطران الطفل وواNيه
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 ملانيا بدعوة من حركة سانت اجييديوسافر سـيادة املطران اىل ا ١٣/٩/٢٠١١- ١١من † 

حيث قدم " ننضم للعيش معاً "للمشاركة يف اإلجáع اNويل السـنوي للسالم بعنوان 
واحملارضة الثانية . الوحدة املسـيحية و حمبة الفقري: سـيادته حمارضتني هامتني األوىل بعنوان

  ".من ثقافة اخلوف اىل ثقافة الثقة: "بعنوان
افر سـيادة املطران اىل اليو0ن بدعوة من اâلس القانوين س١٨/٩/٢٠١١-١٣من † 

وقد تلكم سـيادته  ”Diaspora“للكنائس األرثوذكسـية للمشاركة  يف مؤمتر حول املهجر 
  .  ”The Western Churches’ Diaspora in the East“عن  
 سافر سـيادة املطران اىل الرنوجي للمشاركة يف تنصيب أول ٣/١٠/٢٠١١- ٢٩/٩من † 

 Bishop Helga Hauglandمطران مرتأس للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف الرنوجي
Byfluglien  وقابل أيضاً مساعدة وزير خارجية الرنوجي ورئيس الربملان الرنوجيي ومجيع

  .املطارنة يف الرنوجي
اسـتقبل سـيادة املطران يف مركز املطرانية يف القدس رئيس ب]ية  ٦/١٠/٢٠١١يف † 

  .وفد املرافق l لبحث ومناقشة حقوق الكنيسة يف القدسالقدس وال
حتت رعاية سـيادة املطران أقامت مجموعة كشافة الرعاة يف بيت  ٩/١٠/٢٠١١يف † 

وقد رّحب سـيادته Pملشاركني " سـباق احلرية"ساحور نشاطاً اجáعيا ًيف املدينة بعنوان 
ل اâمتعي املمزي وجشعهم عىل وامجلاهري وقدم الشكر للمجموعة  الكشفية عىل هذا العم

  .مواص# نشاطاهتم
اسـتقبل سـيادة املطران جملس أمناء املؤسسة السويدية ل]راسات  ١١/١٠/٢٠١١يف † 

  .يف القدس  STIالالهوتية 
زار سـيادة املطران وفداً من رؤساء كنائس األجنلياكن من اجنلرتا   ١٣/١٠/٢٠١١يف † 

Anglican diocese of Saint Albans.   حيث أطلعهم عىل أضاع املسـيحيني يف
  .البالد املقدسة
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زار سـيادة املطران يف مكتبه Pلقدس وفٌد من املدرسة التوأمة  ١٣/١٠/٢٠١١يف † 

  ملدرسة دار اللكمة من املانيا
شارك سـيادة املطران يف مؤمتر  املنتدى اإلقتصادي العاملي يف  ٢٣/١٠/٢٠١١-٢١من† 

  . األردن –البحر امليت 
  . زار سـيادة املطران يف مكتبه وفداً من اNبلوماسـيني الفن]يني ٢٤/١٠/٢٠١١يف  †
سافر سـيادة املطران اىل روما لإلشرتاك مع قداسة الباP  ٢٩/١٠/٢٠١١- ٢٧من  † 

ورؤساء األد�ن يف العامل يف اإلحتفال اخلامس والعرشين عاماً للصالة من أجل السالم يف 
  . أسييس

  اشرتك سـيادة املطران يف òرجان الزيتون ا`ي أقمي يف  ٢٩/١٠/٢٠١١يف † 
سالم فياض وألقى سـيادته لكمة عرب فهيا عن أمهية . بيت حلم حبضور رئيس الوزراء د 

  .جشرة الزيتون يف الصمود عىل أرض الوطن
التقى سـيادة املطران مبجموعة من اâلس األملاين للمسـيحيني  ٣١/١٠/٢٠١١يف † 

وحتدث الهيم عن رضورة   German Council for Christian and Jewsوالهيود 
  .اكتشاف القمي املشرتكة بني األد�ن واليت تدعو للسالم والعدا¬ واملصاحلة

أقميت خدمة احتفالية يف كنيسة الفادي اإلجنيلية اللوثرية مبناسـبة  ٣١/١٠/٢٠١١يف † 
سـيادة ، وقد اشرتك يف اخلدمة رتن لوثرذكرى يوم اإلصالح ا`ي قام به املصلح الكبري ما

وقام القس الربوفسور فرد . املطران والربوبست اوفه غريبه و مجيع القساوسة اللوثريون
وحرضها أبناء الطوائف اللوثرية يف األرايض املقدسة وعدد  من . سرتيكرت بإلقاء العظة

  .رجال اNين املسـيحيني واNبلوماسـيني واملدعوين الرمسني
ملتابعة سري العملية التعلمية يف    ELSBعقد إجáع جملس املدارس  ١/١١/٢٠١١يف† 

وبعد اإلجáع قام سـيادة املطران بتوزيع الشهادات للمعلمني املشاركني بدورة . مدارسـنا
  .القيادة اليت اسـمترت عىل مدى سـنتني
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مع  سافر سـيادة املطران اىل املانيا حلضور اإلجáع السـنوي â ٥/١١/٢٠١١- ٢من  † 

وخالل . مليون لوثري يف املانيا ١٤اليت متثل    VELKDالكنائس اللوثرية يف املانيا 
كام ألقى لكمة  .اإلجáع ألقى سـيادته اللكمة الرتحيبية للمجمع كرسا¬ من البالد املقدسة

التكرمي لسـيادة املطران اNكتور يوهانس فريدرش بسبب انهتاء خدمته مكطران للكنيسة 
كام قام سـيادته . اللوثرية يف بفار� وكرئيس الحتاد الكنائس اإلجنيلية اللوثرية يف أملانيااإلجنيلية 

 P Gerhard Ulrichإلشرتاك  يف خدمة تنصيب املطران املرتأس اجلديد سـيادة املطران
  .ا`ي انتخب لريأس احتاد الكنائس اإلجنيلية اللوثرية يف أملانيا ملدة أربع سـنوات قادمة

  اسـتقبل سـيادة املطران وفداً من الكنيسة اللوثرية يف أمرياك ٨/١١/٢٠١١يف† 
New England Synod  

سافر سـيادة املطران اىل اNمنارك حيث وعظ يف اكرتدرائية     ٢٢/١١/٢٠١١- ١٣من  † 
كوبهناجن والتقى برئيس الربملان اNمناريك و0قش معه أمهية السالم العادل يف الرشق 

  .األوسط
سافر سـيادة املطران اىل قربص حلضور اجáع امجلعية العامة  ٣٠/١١/٢٠١١- ٢٨من  † 

حيث مت انتخاب األب بولس روحاMECC  0العارشة âلس كنائس الرشق األوسط 
  .أميناً عاماً جديداً للمجلس

سافر سـيادة املطران اىل أمرياك حيث ألقى لكمة للخرجيني يف  ١٤/١٢/٢٠١١- ٨من  † 
  .طالباً وطالبة ٢٥٠ اند�0 حيث اكن خترجي يف  Valparisoجامعة 

  Hakanافتتح سـيادة املطران املعرض الفين للفنان الرنوجيي  ١٦/١٢/٢٠١١يف† 
Gullvag سالم فياض وعقيلته ووزيرة الكنيسة يف . حبضور رئيس الوزراء الفلسطيين د

حيث مت    Trondheimالرنوجي واملمثل الرنوجيي Nى السلطة الفلسطينية ورئيسة ب]ية
Pلتعاون مع احلكومة الرنوجيية إقامة حفل موسـيقى Pهر يف كنيسة الصعود اإلجنيلية اللوثرية 

   .القدس –
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وزيرة   Ragnurشارك سـيادة املطران مع ضيفة الرشف الوزيرة  ١٨/١٢/٢٠١١يف† 
 الكنيسة يف الرنوجي ورئيسة ب]ية رام هللا وممثل الشؤون املسـيحية Nى السلطة
الفلسطينية و0ئب رئيس اâلس الترشيعي يف اخلدمة األحدية يف كنيسة الرجاء اإلجنيلية 

  .حيث رتلت جوقة املدرسة ومدرسة األحد  اللوثرية
افتتح سـيادة املطران املؤمتر الفلسطيين الثاين للتوعية والتعلمي البييئ  ١٩/١٢/٢٠١١يف † 

  . الكنيسة يف التوعية والتعلمي البييئيف بيت حلم حيث أكد يف لكمته عىل أمهية دور 
  قام سـيادة املطران جبنازة املرحوم موىس حشادة واN القس جادهللا  ٢٠/١٢/٢٠١١يف † 

  .نصيل ألن يعطي هللا تعزية القيامة مجليع أفراد العائ#. حشادة يف بيت جاال
  يف رام هللا  شارك سـيادة املطران مع كنيسة العائ# املسـيحية لالتني ٢١/١٢/٢٠١١يف † 
  ).خا¬ املطران(جبنازة السـيدة ماري فضايل  

  شارك سـيادة املطران يف احتفاالت عيد امليالد اâيد يف مدارسـنا اإلجنيلية اللوثرية † 
  .يف لك من رام هللا ومدرسة الراعي الصاحل ومدرسة دار اللكمة ومدرسة بيت ساحور 

ة لي# عيد امليالد مع القس مرتي شارك سـيادة املطران يف خدم ٢٤/١٢/٢٠١١يف † 
  .الراهب والربوبست أوفه جريبه والقس فرد سرتيكرت حيث قام املطران Pلوعظ

يوم عيد امليالد اâيد قام سـيادة املطران Pخلدمة يف كنيسة  ٢٥/١٢/٢٠١١يف † 
  .اإلصالح اإلجنيلية اللوثرية يف بيت جاال

و0ن اإلحتفال بوضع جحر األساس ترأس سـيادة املطران منيب ي ٢٠١٢/ ٦/١يف † 
للكنيسة اللوثرية عىل الضفة الرشقية لهنر األردن يف موقع املغطس، حبضور وزير السـياحة 
األردين السـيد 0يف الفايز، مندوP عن مسو األمري غازي بن محمد، كام وحرض معايل السـيد 

واألب نبيل حداد عقل بلطاÌ والنائب غازي مرشبش، والسفري الرنوجيي بيرت أولربغ، 
وحرض . من األخوية يف أمرياك  عضو جملس أمناء املغطس والسـيد طوين بسـتيشـيليل

مرتي الراهب رئيس اâمع الكنيس والقس سـين ابراهمي عازر والقس سامر عازر . القس د
 .مع أبناء الطائفة اإلجنيلية اللوثرية يف األردن
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  .ا اليوم وهو عيد الظهور اإللهـيوقد ركز سـيادة املطران يف لكمته عىل أمهية هذ
وشكر سـيادته صاحب اجلال¬ املë عبدهللا الثاين عىل تربعه السخي Pألرض لبناء 

  . والوقوف جبانب املرشوع  الكنيسة كام وشكر مسو األمري غازي عىل تسهيل األمور
إن الكنيسة تعمل جاهدة إلكامل هذا املرشوع خالل هذه السـنة ليحتفل مجيع أبناء 

  .لكنيسة هبذا اإلجناز العظميا
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�.���א�Dא����C$��א!	�A�Bא#"�����א!�� 	����@�� �
< <

 * ����� �	 
�� � ��� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ������/ /�!"".  
 * ���� �$%&'& (&)� �&�� ���* +��*�� ��'�,&��� -�. �����. �/���*. �����.  
*  ����� �	 0&��� -*&� 1��	 ���� ���&�2� ���%.��/3/�!"" ,&��� -�..  
 * ����� �	 1&��)� ����4 5��� ������ ���&�2� ���%.�6/3/�!"" ,&��� -�..  
 * ��*. �%� 78& �	 �9��)��� 5%� ��2* +��*�� �*��9�� +��:& �:�� 
� +&:�


� ��2* +��*�� +�9;��� ���<� 5�& 
�*�=�� �*��9�� �*��9�� >&��4.  
 * ����	 
� �*&�*��� 
� �:&�%�& 
���� 
����& 
��&� . ?��� 
������ +���* 5��.

 �*��9�� ��*. �%� 78&� ��@� ���� ��&*��& A�&����&.  
   * �*��9�� ��*@� �%� 78&� ��@� ���� B�� 
��*�	 
&�'��� 5��.  
* /& C*��9�� C��/ 5����� A�&���� 
� C*&�*��� 5�� ������ 
������ ����4& �D9 �

����@� +E4 �	                                                                        .  
* ����@� �	 �*��9�� 
��2�) 5����� �������� �:&�%��� F�8�. 5��              .  
* �*��9�� C��/ 5����� ������� 
� �:&�%��� F�8�� 5��       .              
*     �����  �	 �*��9�� 
�*�=�� ��*@� �%� 78&� �*��9�� �����.3/�/�!"" 

 ��*���9 ��: 
� G2�& 
��&� . ?��� �&�9��� 
������ +���* ����H� �;/ �.��&
I� 5�� ����� ��$9& ����9 J�*K� �8�. �8� ��9.                                              *

���%.  ����� �	 5%� ���: 5*�� ���� ���&�2�"�/�/�!"" ,&��� -�.                                                                  .
 * �*��9�� 7� �9��)���& �*��9�� �L��� >���'&��� ��M ���� 
��&��9 �*�H� ��*

 ����� �	 ,��/ ���K��� �&8�� �	 ����&*��"N/�/�!""   .  
*  �	 ��*����� �<��� �	 +�&� ���9�� �*��	 ��M ���� 
��* �*�H� ��*3/� /

�!""                                                               .  
*  ����� �	 /H� +���'� �9���. ��M C����:& 7���� �*�: ��*�� ��*
3/�/�!""C���2��& &/ F����* C��&:&                   .              
*  �&8� 
� 
9��� 5� 
�� C9�) 7� ���� ����@ (&�*. 9 
� C2�% 5&� �2��

��@� ����                                                        .  
* �$��E* ��: I F���� 0�%���� ���9� �����% ����: �&�� 5��/ +��*�� ���%.                               .
* �$��E* ��: IF���� 0�%���� ���9� �����% ����: 7���� ���$* �*�O� ���%..  
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* J���4H�& /H� 7� ��&�� J�8�� �9���. ��M �*�2�� ���� +��*�� �E��� ����P.                                                             
* ��@� �*��� ���2� 
� �:&�%� �E��� ����P"
&�/�* �:&�%� " ��* 5$��

 ���8 , �&�� ��&� , �&�� ��/ ,,��/ ���K� �	 �9��)��� �9���. ��M                                                               .
 * C��2�� ��&��L�� �	 0�%���� C��$�, C����� ���� , ����*� C2��& , -�. ����   �%�

7��%�� ,&���                                             .                 
 *,&��� -�. ��� C���M S�&'� C����:& C����� 
����* ��*�� C��$�       .  
 *C�%&'& C*���% -*&� ��*�� +�&:  I F���� 
��&��� �	 T'�%. J�8�� ��*�� 
�

C�E*�� ��:                                                                                                                            .
 */H� +���'� ��*�� 
� 
��2*�� T�/�� +��*�� +�&:.  
* /H� +���'� ���*�� 
� �&�� T���* +��*�� +�&:.  
 */H� +���'� 
��@� ��M ���=  �	���� +��*�� ��*.  
 *  ����� �	 ������9*H� '� �	 +���& ����� ������ ����� ��M ������� ����
"�_"V/N/�!"" F��% ��	&� ������ ���9&.  
 * ����� �	 �8= �8= ���� ���&�2� ���%.��/N/�!"" ,&��� -�..  
 * ����� �	 ���� ���* ��*�� C��4 C9:&�N/N/�!"" C�E* ��: I F����.  
 * ����� �	 +�4�: ���� �&� ������ ���&�2� ���%.6/6/�!"" ,&��� -�..  
 *,&��� -�. +���' 
��*�9 �*�H� ��: W�4H� ���/ ��& ?�)�� ��&�=.  
 *����� �	 �2��  �9���� 
� 
��:&��� 5&���*��9��& �*.  
 * ��%� 
� ��: ,�; &�� 5�& ���L&��� ������� ?�*��O� +�&��� ���� ���� ��*�� 5���

���L&��� 5�/���� �&�� 5$���:H ���� 7� C����:& &/.  
 * ����� �	 +�&��� ���� ���. ���� ���&�2� ���%.�3/6/�!"" ,&��� -�..  
 *�. �	 ��4&�	 �2� �&�� �&�� ��*�� +���<��9��.  
 *C�E*�� ��: I F���� 
�2�� �	 ����: +��%�� ��': +��*�� ���%..  
 *>�	&���� �&�� ���& & T�/�� C*����� ���9�� +���<�.  
*  ����� �	 �&�� ��= ?�)�� ��: ���� 
��* �*�H� ��&�=�/"!/�!""  -�.

,&���.  
* �2� ���= �	���� +��*��& �*�2�� ���� +��*�� ��*�� 
� +�&: /H� +���'.  
* ,&��� -�. 
���*M >��) ?�)�� ��: ����*� �'�� �*�H� ��&�=.  
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*  
� G�H� ���L 
� �&%� ��� 
��4��� 5���& �*��9�� �	 �9)�� ��. ���= ���%.


��*��� ���� G��PH� 7��% J��:M 5�& ���&�� ��&�& C9�&	& ��8=.  
*  ����� �	 5�"3/"!/�!"" �� 
��* C*�H� S�&' �&�� ��= ?�)�� ��: ��

,&��� -�..  
*  �	 ,&��� -�.  C*���% 1��	 ���	& C*���% ���� -�* 
������ ���: 1�%.

��/"!/�!"".  
* ������� 5��H� �	 X�=. ����= 
: 
�2�*& �*��9�� �	 59��� +E4 ���= ���%..  
*  ,��)& 
&�/�* �:&�%�� +�4���� �	 ���K� 5��.6������ J���. 
� Y�=). �	 �

 ������ ZN/""/�!"".  
*  
���H� �:&�%��� ��*�&9 �*��9�� �	 5��..   

*  ���� 7� �:���� �	 �&*�% 5L 
�& +E4�� ���= �&�8� �9���. 
� �	& 5&��
 ����� �	 [����� +��2��&�!/""/�!"".  

*  ������� ��M ���� ���* ��*��& ���= �	���� �*�H�& ����4 ���� ��*)
���� (
��)���� ��*���� ��	�H� �	 ��� &. ���= �	 �9�!  ����� �	 C�.&��� ��: �̂��:
�"/""/�!"".  
*  ���L�� ��@� �	 �*��9�� �:�� �	 ��	�H� ���� ����. /"�/�!"".  
*  �	 &8	 ��@ �*�H� ��: ���� ��� ?�)�� ��&�= /"�/�!"" ,&��� -�..  
*  �	 5���*""/"�/�!"" 9�� ����� ��*�9 G�:�*��9�� �	 ���%��.  

   

EF�G�H�����	 ��!א#"�����א�I��א��$������@.�� �

����:  
 �/���*. ����� �'�� C�%&'& ,����� ��$% ��*�� ��: I� 52�."��/ " ������

�"/3/�!"",&��� _.  
 1��	 ��*�� ��: I� 52���%&'& �8=C �&�&�� ������ +��*��  T���*�"�&% " ������

" /"!/�!"" _,&���.  
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����	
	:  

 ������ ��4� 
&��� ��� ������ ���&�2� ���%."�/"!/�!"" �$����)� ���:�� _
+&;��� ��&* +��*��& ��4� �&&�� ��*�� . 5��. ������& ��9���� �&��� 
� ������ �����

�����& I�. ,&��� -�.  
  

������� ���� :  
 5�2� 
'�� ���� �*�`� ��%��� &��� �������� ��: ��4� ��& _5�2�� �;$� �$�%

 �2�N3,6  %_��2��%�� �$�*���� ����� 
��H� ��M �$%&� ��&  ���M ��M ��������&
�����  � +���“Audiology” _ �2��% �	"��%&�&9���& 5&�2�� ."  

��2��%�� �*����� �	 ��/�'@�& 5����� 5�&� �$� ����� .  
  

������� ������:  
• �E���� �*��9 ����.  ��	�H� +��	 �	�!"! Z�!""  �*�* ���2� &/ ��9&

?/���� 1��� �&�9��� ���� +�����  �����9 �&��_  ��&��� (&8&� &�
����'��� .� 
������ +���* ������� �	�8�*M ��& . ���: ����& 
��&� ?���


��&9)� _�&���� X��M +����� ��� ��: FE9 ���� . 

• K��� ���&��� +&������� �	�8�*� ���
��L��  ���)�� ��������)
&�/�* ( J���� 
�
 ,�;& I� 5��& �����& @�% ���& �&��* ���& 5�� ��� �	 ���L&��� ����9��

 
� ������N/N/�!""Z"/6/�!"". 

•  ��	�H� +���� ?��9�� �&�� �*�* �E���� �*��9 �.���!"" Z�!"�  +�����
� ���� . >	�&��� ��*�� 5&� _?/���� 1���b/"�/�!""  (&8&� &�

����%�c� ����9�� �����. 

  
����� ��� ��� ���
��:  

•  
�&�� G�. ��M ��E*��� ��: 
� FE9 ���'P &�. �$	 ?�)���	 5��. 1;�� 

 ��@&Kansas    ?/���� @�� ���)��&�L�� ����&  �	 ��@&Wisconsin  �	

 �:�� A����� �	 ���& �*��� 5�: +��� +������ ���@&��“Yes ” 7�����

 �*���H� �**K��Amid East” " _�&��9. ��&  �): 1����� -4��
�!"!/�!"" _��$��E* ��: I �����& ,&���.  



 

٩٤ 

 

���:  
•  ���� +��*��M ����' 1��� 5 ��M ��*���������.  ��: I F���� _�$����. +���'�

�$��E* . 

• � _�$����) +���'� _������. ��M��*��� ,����� ���9 +��*�� ���� +�&: �$� ����
����* . 

•  ?f �	�!"" _+��� �	 ���*�%��� �*���� ��%�L ��/ �*�`� ����P 

  “Sports Management”  �$��� F���=f& ������M ��M 5L �������� ��&� ��M �����
 �� 
&9� �;$�& ��&� 9 �	 �$)� �LEL �8� �� 
&9�� ��*�&* ��&� �	 �$�*���

 -�4 �	 �$44=� �$�.�!"��� _����* +�&:& ��	&� �*��� �$� ��� . 

•  ����� _+������ ���@&�� ��M 
��� C���M& C�%&'& ��&: E% ��*�� �	�*
>�	&��� 9 ��$�.  

  
������ : 

• +���&�� +���'� ����' 1��� ��*�� ��:  7��� �	 ������. ��M ���P&�!"". 

•  �8��� ?/���� ���� �*�`� ���:F��$) . �	 �$����4.& �$�/� 7� G�

�&��  ��;f �$) �	 C����P&�!"" . -�4 �	 ���:& ��9�!""  ��M

&��. ����� �	 C����P& 
�&��. 

•  ���: 
� 9 +��*��& _�. +��*��& _+&�� �4�� ���* +��*�� G�. ��M

�&��  '&�� �$) �	�!"" ���P&T&  ?f �	�!"" . 

•  �	 /H� +���'� 1���% �$��M 7� ��&� 1�&= 
��% +��*�� ���: 
��)�
 ���L���!"". 

�� ! ��"�  :  

• 5L 
�& ���4 �9:&� &8	 �8= ?�)�� G�2� ��* B��� ��M 7�  �*�`�
5$��E* ��: I� �9)� _&8	 ��@. 

• _��* B��� ��M ���* '��� +��*�� �8�2� 

•  G�2� ��M �4�� ?&4P ��*�����4 �9:&C��E* ��: I� �9)� _. 

•  ��M �&4�4 -*&� 5M +��*�� �8�2�9:& _���4 � ��: I� �9)�
�$��E*. 
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�� ��� ��#	":  

•  I� �9)� & %�2�� J��)�� �$� ����� _���* '��� +��*�� �����% ����: ���%.
�$�����& �$��E* ��:.  

•  &H� 
��)� �	 �&4�4 ��2* +��*�� ����: ���%��!""0�%���� ���9� _.  
  

��$���	:  

•  ��2� �E���� �*��9 �����ML 
�& +�4�2�� ���2�� 52�� �	 J�;P ��� 5
 ������"�/�/�!"" 

•   ������ �9)�� ��2� �����M & ��9�/"!/�!""  F�2� ������� �2��%M 5L 
�&
���2�� 52�� �	 J�;P ���. 

• �*��9�� +��: 5���  _�$) 9 ����� �	 ���&� ��:���%M ��*�.  7��%� B��
 &. ����*&� X�=. &. ��	��L ��*�D� ������� X�=.���M��:. 

  
�$��%:   

•  
�*�� �$) �	 ����) 
��&% �*�`� ��: �8= ���� ��*�� ?�=�!"" 
�9���� ��&�= ��$� �����. 

•  '&�� �$) �	 ��E* ���� �*�`� ��: ��%�L �*�: ��*�� ?�=�!"" 
�9���� ��&�= ��$� �����. 

•  ?f �$) �	 ��*������* ?�)�� ��:��4� 5��� ���)�� ���=�!""  �����
&�= ��$��9���� ��. 

  
&���:  
• ��*�� S&'� ��*�� 
� 5�2� 5�2� +����  ������ I��:"3/3/�!"" ��$� ����� _

,���� S�&'. 

•  ������ �4�� ��/ +��*�� 
� [��H� �8� ��*�� S&'��/N/�!"" ����� _
,���� S�&' ��$� . 

•  S&'� ��*�������� 
���* 
��&� +��*�� 
� +�&: ���& �!/N/�!"" ����� _
��$� ,���� S�&'. 
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�����:  
 '/��� ��: 
: 
���* '&� +��*�� ��&��*�� ������ ��M �����MV! 5�: . I� 
� ?���

����H� +������ ������� J�': �$����:& �$�&; W��� 
. .  
  

�����$��א#�JIKא#"�����א!�� 	���@.����L�B�G�H� �
  

 **% �9��)�� �*��9�� �	 
����9 
����*&� 
���� 5��� 
� ��&9� ����*&� ���	& ��&
b!  �����H� ����*&��� �&���& -': B�� ������. 
� Y=)"���/ ." �8� ��&

 ����� ���� 
������ 
�;/"���� " 
� 9 ������ J�*K�& �*��	 
� ����� ����& �����.
������� J���. 
� ���9 ��: ��M �	�8c�� ��. ���& �����2��& @�% ��� .  

 **)�� �9��) �	 1&�*�� ������ ���K��� �	 ����"C�'�� " '&�� �$) �	 �*��	 �	
0E4 �����& ��*� ���	 +�����  .�L�� ��= �*��9�� �&�L� ��&.  

 ** S�&% +��2�� F�4&4= +��2�� �&$%� +������ 0E4M& -�h�� ��: �2�� 5�
�2�� �;$� (&�� 1;�� &��:  .  

  
 ** ��&��L�� +��$)�� 
����� �	 W%� ��)� _&��: ���&� ���� 
� 9 �$�%&��� ���2��

��2��%�� �*����� �	 >�	&��� 5$� ����� +��)� ��E* ��&�& ��*� 5�*�.  
 ** �)�2�� -4�� �	 ��9 5�: +��� ������. �	 �*����� 5�*� 5�*� ���� ?�)�� �	�*

��E��� ������ 
�8.  
 **% ��*�� ��: ��� &�. ��% �*�� �*�`� -�	' 5� ������ 5����� ��$� /6/�!"" 

?��� �9�� 
�*&�2�� �����.  
 **&��: 
&��. �*����& ��&% ���&�2� ���.  
 **X;D� ?4� 5�& +���* B���� ��� &�. �&�9	 
�&�� ��*�� G�2�.  
 **0�%���� ���9� �$��: �	 ����2� G&: ���% 5. +��*�� �28=..  
 ** ���4 �9:& ��� &�. ���* �*. ������� 5�.J��)�� ��L���&.  
 ** &��: ���	& 
���� 
� &��: 
����& @&�& ��/ 
� 9 ����4�� +���'�� ��8�

������. 
� . 
**  ����% +��*�� �8�2�)'&� ( �$��9 �	 B��� ��� ���� ���: ���� 5. C����:

%�2�� J��)�� �$� �����. 
 ** ��:� ����*� +��*�� �28=�)��. 5. (�8 5h�� 78& ����: ��� ?���� ���

+���� +��� �$� ����� .  
  
  



 

٩٧ 

 

  

��א!%��$��אL"�����א!�� 	����@.�����;���G�H� �
� �

���� :  
-  ��: I ���� _+�&% T���*� ��� ��/ C����:& ��2* ���* ��*�� ��: I� 52�.

�&�&���& +���&�� ��E*  

- �� &9�� �/���*. ����� 
���� C����:& 1&��)� ��&� ��*�� ��: I� 52�. ��
+�&�&���& +���&�� ��E* ��: I  

-  ��: I ���� ���M T���*. ��� 
�*�� C����:& 1��� �%�� ��*�� ��: I� 52�.
��&���& +���&�� ��E*  

����	
	 :  
- ,&��� -�� _��2*� ���� 
�	&% ���� ���&�2�� �*��9�� ������  

- ,&��� -�� _��2*� ���* +�&% ���� ���&�2�� �*��9�� ������ 

&��� :  
-  �&% ��*�� 
� 9 
��� ��: �&��* ��� �	 ���L&�� ����%�@� �*��9�� �	 5�

,&��� -�� �9* ���� �*�`� ��: 1&��)�  

-  ���% ��*�� 
� 9 
��� ��: �&��* ��� ���L&��� ����%�@� �*��9�� �	 5�
,&��� -�� �2*� ��� �*�`� ��: ��4�  

- �� �	 ���L&��� ����%�@� �*��9�� �	 5� �	�h ��*�� 
� 9 
��� ��: �&��* �
 ,��� -�� 7*�* �*�� �*�`� ��: ��*�  

�����:  
- ��9 5. _1&��)� 5��� +��*�� ��&��*�� ��%�@� ��� ������ . J�'2�� I� �*�

1&��)� f 5&�:& �/�����& �$����& �$�����H  

�����:  
-  _��*� 5*�� ��*�� ?���@�& /@� +���'� �8� 

-  ��% ��*��C����:& 1��� 



 

٩٨ 

 

- C����:& ��*� ��� ��*�� 

-  �$%&'& ���: &�� @&���� +��*�� 

- ��*� ����. +��*��& _��*� +��$� +��*�� 
� 9 /@� +���'� �8� 

- C�%&'& ��4� �/�� ��*�� 
� 9 S�&'�� 5*��� 5���H& /@� +���'� �8� 

-  C����:& I���: �)� ��*�� ?���@�& /@� +���'� �8�  

�"� �����:  
-  +���'� �������� ��� C����:& +�&: ���/ ��*�� ��	�� ���� ���: ���� �	�*

 ,��/ �9��)��� �*��9��  

-  _C����:& [�&$�� ��&) ;��*@� �*����� ���� ��	�� ���� ���: ���� �	�*
 &�. X&�* ���2��� �9���� �����& 1&��)� J��8 ;��*@� ��&%�� ?���&

��& +�&: 5��& 5�2���& _X�2* ��� �9���� ���	& �*����� ��&% ����4
+��2�� �8&�: ,��/ �&��� ��& ��*�&*   . 

-  ��& ��'� �&�9��� ��$��� +���'� ������� ��� C����:& ��&: I���: ��*�� �	�*
 ��E*��� �&��:  

-  1��) ��$��� +���'� ��'���� ��� C����P& ��&: ����: ��*�� �	�*  

- & 1��� ��*� ���� ��*�� �	�*+��$�& ����� ��$���� +���'� 
��@� ��� C����:  

-  �&��: ��& ������� ��� ������� 
� �	& 7� C����:& ��*� ���/ ��*�� �	�*
 ��E*���  

-  �&�@� G2� J�8�� ���P ��� �$��& A����� ��� ��*� �2	 � ��*�� �	�*
��E*��� ��: ��& C��2� ���2����  

- ��*�� 
��@� �	 SE2�� %. 
� �	�* C����:& 1&��)� ��� . ���%. ��&
 ���)�� J��)�� ��� L���� 
`� &/& �����% �����: +�: 1&��)� ��� ��*��

  I�  
-  ��: I ���� 
�'�� 
� +�� J�8� �2� ������� 
� ��*� -�* ��*�� ��:

C��E*  

'����� ������:  
- &��* ��� �	 ����8�� >��* ����� J����� +�:��� �	�)9 �:&�%� ���� ��� �

������ >��* 5*� . J�/' >��*�� �	 ,��) ��&bN!  -��=� 
� >��*��
���:@� . ���/ ��*��& 
��&� ?��� 
������ +���* 5�� >��*�� ���$� �	&
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 ���� ��*� �	�h ��*��& �*��9�� �:�� ���� ���: ����& ������� ���� ,�����

�'����� ��: ����$�� 7�'&�� �:&�%���. 

- :&�%��� ����. �:&�%��� �: 5:� %. 
� ,�;& ��)�� J�): �� � 

-  +����� �&��* ��� �@����� �	 �$� �2����� -'2�� �����@ �:&�%��� �9��)
�8�. 5�� ��� �	 �E���� �@������& _�E���� +�%). 

  
������� ������:  

-  �	& _5�� ��� �	 5��� 1;�� 
&�/�* ���K� �	 ����)�� ����& J���. ,��)
�K���  +�4���� �	 5��� 1;�� ��  

-  �2� J�;<�� +���� &� �2� �*��9�� �2��%� ��& �9)�� ��2� �*��9�� ������
 +���2�� ���=  

-  �2��%� 5L 
�& _&@� ��	�@� ��. �	 ����*� +���: ���=� �*��9�� �������
 ����E� �����: �*�% �	 �2� �*��9�� 

- �	 �	 ������ ?��9�� �&�� �*��9�� ����� [����� 
�9 ��& _��	�@� +�
 ��K��� ��* &� �&���� 

-  �&� ���� +���'� ���@� ���� ��9 _�E����+ �%) 
��'�� �2� �*��9�� ������ 

  
(�)� ���!�  

-  
�&�2� ��'���%�@� �<���� ����% ?��9 ��*� �2	� ��*�� ��4.A kairos 

for Palestine  

  
���	�� ������ :  

- � �*��9�� ����* 5&�� _����=�& ���8�& �&�. �)����& ���&� (���%@� 

-  �*��9�� ����* 
� ���9 ��: T�8� ��:��% ��&�	 +��*�� ����. 

-  ,�;& _�*���� �<8�� 7� �2��� +�&� ��: -��)@�� �*��9�� ����* ����
�&�@� ,�� �	 �44=�� +�8��� �&8��. 

- �*��9�� �$� ���� ���� +.���� ����)� �	 ����*�� �9��)  
� _���2��
�: ��)�&& �����K�.  
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�����$��א!	א-��א!�M�Nא#"�����א!�� 	�����-����@.�� �
  

���	�� *!��� ��" ���+):  
 
��H� �	 ����*��� -��&��� ��L��& J�*K�� ���$��� ��=��� -&�2� ��&� 5��

 ��H� 5&� ��%��� W4��� ��: ��*����� /  /�!""  �	 
��E�� ������� ��� �	
�
��H .  
  

����:  
- ��&� ����� ���� 5&����� ���2� C���� ��M ���� / 5&� +���) �	��� +��*�� ���&

 ������ ���=��"!/� /�!"".  
-  1�&= ������ ��&����� ����� �	 ���2� C���� ��M ������ / �$� ����.& ��= 5.

 
��: �	 ����9;� ���="�/  /�!"".  
- ���� ���2� C���� ��M ������
��9�� �9��f ���. ��&� / ���=�� 5&� 5*�� 5.�"/  /

�!"".  
  
- 
���9) ����/ ��&����� +������ ���@&�� �	 ���2� C���� ��M ������ / +��*�� �=.

 ��H� 5&� ����9;� ���= �$� ����. ��& _
��9�� �/&���	"N /6 /�!"" .  
  

� ��� /���" �-:  
 Z % ��*�� �9���. 
� F����* ��:& �	�*�&�� S�& / C�%&'& ��� &�.  
 Z  C�%&'& ���* &�. 7��& ��*�� ��� 
� F����* ��:& �	�*  
 Z F����* ��:& ��� 5*�� 1'�� ?�)�� ��� 
� ����'  
 Z 
����* �&��:& ����2��& ��� 5��& ?�)�� ������*�� 
� ����'  
 Z 
��: �	 �2��& �����*E� ��� 
� 1�&= JE: ?�)�� ��:  
 Z��� ��*�� ����'F����* ��:& ����&�	 
� 
��9�� 
&  
 Z C�%&'& �8= >�	&� ��*�� F����* ��:& ��&9�� ��M �	�*.  
 Z ���9 ��M 
����* ���:& +��� C�%&'& +���) ��: ��*�� 
�*�� �$) �	 ����'.  
 Z ��� �$����& ��� ����� +��*�� ��E*� ���:& +������ ���@&�� ��M ��	�*.  
 Z � ��M �: ���� �	 �	�*1�&= -��: ( ?�)�� F����* ��:& 
�4�.  
 Z ��9���H� +������ ���@&�� �	 �����*@�& �2�� ���� �&�9	 4�	 ?�)�� �	�*.  
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 Z 1'�� 5/��& A��=� �� �&8�� ��� ��M ����2��& ��� 5*�� ��*�� �	�*.  
 Z  A��=� �&8�� ��� ��M +��=H� ��$���� 
� ����� C�%&'& ��� 5*�� ��*�� ��:
��M1'�� 5$  .  
 Z ����2��& ���* &�. ��= ��*�� ��*�� ��� ��M ��:& ����'.  
 Z ��� 5$���M +���' �2� C�%&'& ���� S�&% ��*�� 
%)��� 
� ��:& �	�*.  
 Z ���* 
��2� 5�*� �&�9��� ���L 
��)� �	  �9���. ��M ��:& ����'.  
  

���� .��:  
 Z �) ��� C�%&'& ��i4� ��&% ��*�� ��: I� 52�. ������ ����� �/���*. ����� +��
� /�/�!"".  
 Z  �/���*. ����� 1�&�&�L 5�/���M �$%&'& ��4� ���*. ����*�9 +��*�� ��: I� 52�.

��L�*.  
 Z ��% T���*. ��� ��� &�. ���* ��*�� �$%&'& +���) �$* +��*�� ��: I� 52�..  
  
  
  

������ �
$ ������� �	�%:  
 Z 2� ����*�� ���= ����. ��H� 5&� ,�;& +���) ��� +��*��  +�@&�� �  

"V/  /�!"" .  
 Z ������ +���) �$* +��*�� ���=�� ��� ����.& ��9�" /N /�!"" .  
  

��	":  
 Z  ������ ���: 
��H� �$� -��8 ��: W�*��� ��*�� ���: 7�&� �	 X�%) ����

���P ( �2�%�� 5&� ��� 5��&"/ /�!"".  
Z ���: 7�&��� ��� �	 ,�;9  
�������)����% 
�	�'&% (& [��)� C�'�)���* ������ (

 ���=�� 5&� ,�;& [��)� ��'��" /  /�!"".  
-  ��*�� X�%"3/"! /�!"" ���* &�. 7��& ��= ���� ������ ���: . 
. I� D*�

�	�2���& ������& ��9��� �	 &���.  
  

�$��%:  
 Z  ������ X�%b!/� /�!"" [�� ���� 1&% ?�)�� ��&�= +�&�� ����� �*�`�&.  
 Z  ������ X�%"N /� /�!""  �	&4 �*�`�& ���* &�. ���%� ?�)�� ��&�=


��: 
� ��*��. 
���&% .  
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 ������ X�%b!/6 /�!""  
� 
�2�* ��/ �*�`�& +�&: �%� ��: ?�)�� ��&�=

��:.  

�9���� ��&�= +��	 7��%�� &%��.  
 Z  ������ X�%�N/"! /�!"" : ?�)�� ��&�= ���� ���)��& 1�&= ��= -��

[�&��.  
 Z  �2�%�� 5&� X�%"N/"" /�!""  ��� ���% ���' ?�)�� ��&�= �*��9�� �:�� �	

���&2�� ����. �*�H�& .7��%�� ,&���.  
S�&':  

 ������ X�%b! /� /�!""  JE: ?�)��& ����� ����� ����)�� ���� S�&' ���=
��E� ���H� (&*� ?�� �*��9 �	 
�����
.  

 Z  �2�%�� 5&� X�%�"/"! /�!""   ���* &�. 7��& ���%� ?�)�� S�&' ���=
��*��� 
���&% ��	&4 �*�`�& .
�*&�2�� �����$�.  

 Z   �2�%�� 5&� X�%""/"" /�!""   �*�`�& +�&: �%� ��: ?�)�� S�&' ���=

�2�* �2*. ��/ .
�*&�2�� ,&���.  

  
  
  
 �� ! ��"�:  
 Z  ��K	 ��*�� (��; ��*9>��'��� ?�*� +�&:.  
 Z ��)�*��� C��=�. ���4 �9:& ��� 5*�� ��*��� ���..  
 Z ��)�*��� �$��=�. ���4 �9:& 
��&� 
��� +��*��� ���..  
 Z ���4 �9:& �*�: �$%&'& ��&� �$��� +��*��� ���..  
 Z ��)�*��� C��=�.  ���4 �9:& 1�4��� ���� ��*��� ���..  
 Z . ��*�� J��)�� ���* ��: ����+���) 5��* �2*.  

5$�%. 
� ��4�& 7��%�� ��E* ��: I� ����.  
  

�� ��� ��#	":  
 Z +�&: J�%� +��*�� +��*� ����: ���%..  
 Z �&�� S�&% ��*�� �����% ����: ���%. / �����& +������ ���'M 5� B�� ��� &�.

+�2��� �	 ����4���.  
 Z ��&� �*�: ��*�� J�8���� +����� ���'M ����: ���%..  
 Z 5��� �	 �����% ����: +���) �	��� +��*�� ���%.. 
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�+���):  
 Z
� E9 ���2�� ��&��L�� 
����� �	 0�%�� '��%� :��*� S�&% /1�&= ���	 ����� /

+���) ���: �%� /5j�*� ��% ���*.  
  

&�%):  
 Z ����� �*��/ Y4=� �����H� �2��%�� 
� �&�� ��� S�&% ?�)�� S�=�.  
 Z � ���)�� �%�=���*��� Y4=� �����H� �2��%�� 
� +���*9 ��* 
�� .  
 Z  ���*%���� +��$) ��: E4�� &. 
��)� �	 ��� 5��& 1'�� ?�)�� S�=�

���� ������*� �2��% 
� 7��4��� +���M �	 '������.  
 Z ������H� �2��%�� 
� ���� �&�9	 4�	 ?�)�� S�=� Z +���M Y4=� �����H�

��:..  
  

/	 ���)�	 �	�% ����	�0� ��1����:  
 ����P C�	&. �*�&���� 5�� B�� ������H��& ����2��� �9��)��� ��&�*�� ���=�� ���%.

 ������ ,�;& ��H� �h:"6/� /�!"".  
  
  

�"��)	 ������:  
 Z ��D.J.   ������ �/�*"!/b /�!""   
 Z ���) ��� ��M �����: ����\�!""  
 Z  ������ 5H� ��: ��*���� �/�* ���!/b/�!""   
 Z  ������ F���4	 F���'�� �*��9�� ����."3Z"�/ /�!"".  
 Z  ������ �/�* �&: ��� /3 /�!"".  
 Z  �: 5�Garage Sale   �2�%�� 5&��� /N /�!"" .  
 Z  ������ +�/�* �����V /N /�!"" .  
 Z  ���=�� ���� ���: ?����� �/�* ���" /6 /�!"" .  
 Z  ���=�� �/�* �&: ���!/"! /�!""    
 Z  ������ ���=�� ���O� 
�&��/ ��"V/"! /�!"" . 
 Z  ��*�� J��*�� 5����� >��	 �	�8�*�b /"� /�!"". 
 Z  ������  �/�* �&: ��� /"" /�!"". 
 Z  �	 +������� >�� /"� /�!"" ����*�� ��%� 
� ?�����. 
 Z  1��=�� ��'����N Z"! /"� /�!""  
 Z   ��H� 
�%��& ;����� ��""/"�/ �!""  
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������� ������:  

 Z  ������ ��)�� J�): �� �*��9�� ����* ����."!/  /�!"".  
 Z   J�LEL�� ��	�)H� �% ��: ���*��� ��� +���'"6/ /�!"" .  
 Z  ������ ��� ��%�&% +��*�� +���'"V /3 /�!"" .  
 Z  ������ �*��9�� �	 ����*�� ���= ����M�/"! /�!""   
 Z �� J�): �� ����M �9)�� ��. �	 ����*�� �9��)� /"! /�!""   
  

.�0� 2����� ������� �	)3	:  
 ��&H� +����& 5��. 
��&� ?��� 
������ +���* �&8��& ���2�� �*��9�� 
� 5:��

 ������ �%E2�� ����� ����� 7%��� �	 
��: �*��9 ����*� F����K�" Zb/6 /�!!" .  
  

�	�� �
	)�	�� ���	�� ������� �����
� ���� "�	�%��:"  
 Z  
�&�2� 1�&�&�L S�&% 5�/���M ��E:c� ?��9 ��$)M "
&�2�� �	 ����� " ��*��

"6 /� /�!""  
 Z � 5��9� �� .�& ?�/& ���� . ��*�� ?�$) ���*.3/b /�!""   
  
 Z  
�&�2� 
���� ��2* ���� �&�9��� +�8���"8	. ������ ������� ����9 " ��*��

��/� /�!""   
 Z  +�8���  
�&�2� &�P' ���� ��*�� " ��*�� 5&� +���c�& ������� ��9)�
b\ /�!""  
 Z  
�&�2� +���&' 5*�� ���$��� +�8��� "+����� ��4� T����� " ��*��"�/  /�!""  
 Z  
�8�� ���= ���$��� +�8��� "���&�� ��&��� ��%� ��2���& XK� " ��*��

�N/3 /�!""  
 Z *��� �9��& ��&9 �:&�%� �	�8�*M J�LEL�� �&��* ��� ��b /� /�!""  
 Z  ��*�� E��*c� ��2� ����= 
�%�$� /� /�!""   
 Z  ��*�� X��9�� ����2�� +�&L��& [�%��& �9���� �&�%�� ��2� ����= 
�%�$�"" /
� /�!""   
 Z  ?��9 7��&�"�����4 " ������ �&9�� ���: ����9���/V /�!""   
 Z �2� ���)��� 
����* �:�)�� +�8��� 
�& "���<	c� 
���� ��% " ��*��"" /V /

�!""   
 Z  
�&�2� ��9 ���� �*��$��� +�8��� "����%�c� ������ " ��*��"�/V /�!""  
 Z  ������ ������ ?��9�� ��� C��h� ��H� ����� +��� ?����� ���K� �	�8�*��6 Z

b! /6 /�!"" ����9�� -��=� 
� F�9��)� 
&*�= J����� �	 ,��) B��.  
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 Z  ��*�� ��2* �:�)�� ,�����% 
����� ���&��� +�:�)��& '�H� +�:�) �	�8�*�
� /6/�!""  
 Z  
�&�2� ��� &�. ?&�. �&�9��� +�8��� "��&&��� ������ 
: ������� ���h��� ������ "

 
��Lc�"N /V /�!""  .  
 Z  
�&�2� �)2��� -*&� 5/�� ��*�� ?��9 7��&� "*�*<�� ����. �������� ���):��"  
 Z  
�&�2� [��� -�&� ��*�� +�8��� "
�� ��M ����2�� ���&L�� " ��*��b! /V /

�!""   
 Z 1������ (�i'/ ��*�� +�8���Z �	��L�� +��'& �	 �)���& ��*����� ����Z  &�

 C���&� "?��<�� ?��� " ��*��"! /6 /�!""   
 Z  
�&�2� ���� ������ ��:��*�� +�8��� "
&��= 
�� " ��*��"/"! /�!"".  
 Z � ���2�� +�8��� .�&*��� I� ��:Z ����* J��'&�� ���� ?���Z  
�&�2� "

��*��� ��	�9� 
&��� &� �2��)��� >'D���& +��=H� ���&�*��� ���&���� " ��*��
N/"! /�!"" .  

 
�&�2� �/���& ?��9 
: Y�&4 5��* ����M +��*��& �����<�� 4�	 �&�9��� +�8���
"0&*���� �8����  ��*�� +�9�;�� 
�"3/"! /�!"".  
  
  
 � 0� 5���	� �$�$��� ������:  
 Z  �2�%�� 5&� ����)��& �E��2�� 7�%�& 0&��� 5&��V/� /�!""  
 Z  ��)�Egg Hunting  ������ +���) �	��� +��*�� +����� ��H� ������"!/  /

�!"".  
 Z  ������ ���2�� �	 5�2�� �;$� ����)�� ���K� 5��.b!/� Z�/V/ �!""  ��*�� +�����


��9�� ,�&��9.  
 Z  �2�%�� ����)��& �E��2�� 0&��� 5&��� /6 /�!"" .  
  

������	:  
 Z 
���'� �	 >����'&� �	  ����)�� ���K� �	 1�&= JE: ?�)�� ,��)�!"".  
 Z  >�)�� �	 ����%�c� ����9�� ����� 7� ���&/E�� +�&��� 1�&= -��: ?�)�� �$�.

�LEL +��� �*&H� ��* 9 �	 
�:&�*. 7��&� 
��*. 
  

��	" �� 5�6��0� �����#� ����- ��	 ��1���)�� ����):  
  ���=�� 5&� X�%�!/"!/�!""   
���*�� 
��	. ��� �������9 ���� 0���	�

 &H� �9' �&����P. ��� �*����� ?��4 ���:� ���  ����&4�� �	 �9;&L�H�
& >�)��� ���*& ��9���. ,����� Y�&�: ������*�� �*��9�� ��:H� ������
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7�%. 5��2�� �	 ��*9;&L�H�  . ���*� ��:& �����H� ������*� ��: ?��� �9�� D*�
����2��& �������& ���=�� �	 ����)��� �*��9��.  

  
�	�%�� ������:  

 Z  ��&9*��� �2��%��� '9���� -�8�*� "���=�� " +�8��� �	 ?�/& ���� �&�9���
��� ��*�� 5&�  �����/"! /�!""  
�&�2� " 1��& �	 5��* 
&� 
�: -�)�9�


��H�."  
 Z  
�&�2� +�8��� �	 5��) ��)� ���� �&�9��� ��&9*��� '9���� -�8�*�  
 "����&��& ���$��� ����*���& ������ J��=H� " ��*�� 5&� ,�;&�6/"! /�!"".  
- �2� ��&9*��� '9���� �	 +�8��� �	 ���� ���: ?��9�� ���. 
�& " ����*���

���2�� +��8���& "  ��*�� 5&�"6/"" /�!"" . 
-  ��&9*��� �2��%��� '9���� �	 ���2) ��*�. �4�� ?��. �:�)�� ���. "

���=�� " ��*�� 5&���/""/�!"" .  
١.  ?��9 7�&�& ���4� 
� �:&�%� ������ ���� �:�)�� ���� " .��� �8����

F��P "� 
������� 1���2��� Y���� 7�& ��:1��l*�� �*&�& �*&� �� . 

٢. � ���. . ������ ��*�� 5&� 
�*� &�. ����b/"� /�!""  
�&�2� +�8���
"1���)2�� J�8���".  
�	)3	 :  

 �&%&�� &� ��9���H� +������ ���@&�� �	 ���K� �	 �'�: ���* ���� ,��)
 ��/���� �������� ���*��� ���2���N Zb!/"! /�!"" .  

   
������� ������ �	)3	:  
 �2�%�� 5&� 5���*�/"!/�!""  �2��*�� ���&  F��$h ����L�� �:�*�� 
�  mJ�*�

 �	 +.���� ?�9� 7� >�*��� ��&9*��� '9���� �:�� �	 �*��9�� ����*� F����K�
 
�&�2� ���K��� �	 +�8��� 
��&� ?��� 
������ +���* ����*& ����� " ���*�

�*��9�� �	 +.����." 
  
 

 
 


