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كلمة رئيس التحرير
القس صليبا حنا رشماوي

تأ ّسست جمةل كنيس تك يف منتصف مخسينات القرن املايض ،واكنت تصدر شهراي لس نوات طويةل،
نواي.
ومن مث أصبحت تصدر أربع مرات س نواي ،والحقا بني احلني والآخر بعدد او عددين س ا
وللسف انقطعت عن الصدور خالل الفرتة السابقة .ها حنن الآن نعمل ومبعونة هللا ومساعدتمك عىل
اصدار عد ٍد جدي ٍد من جملتنا مطبوعة ،ورمق ّية ،أآملني ان جنعل مهنا وس يةل اتصال ،وتواصل مع
الصامدين يف البالد املقدسة ،وممتنني أن نغين بيوتنا اللوثرية
أبنائنا ،واخوتنا املغرتبني ،وأيضا مع ّ
العامرة مبا س تحتويه من مقاالت دينيّة ودنيوية ،وقصص ،وعظات ،ومقابالت ،ومقتطفات،
خصصنا ركنا فهيا لنكتب هبا عن س يدات ،ورجاالت معلوا،
ومسابقات روحيّة ،وأخبار الرعااي ،كام ّ
وخدموا يف كنيستنا يف املايض وذكل تكرميًا هلم ،وختليدا ذلكرمه.
ا ّن موضوع هذا العدد خليط بني تكرمي ملطران تقاعد بعد أن تفاين يف خدمة كنيستنا ،ومطران أآخر
بتطرق اىل االصالح ،واىل مناس بة
اس تمل ادلفّة ليوهجها بذن هللا اىل ما فيه خري الرع ّية .انه عدد ّ
جتسد املس يح يف امليالد.
ّ
حمصورا لفراد ،وامنا يه منرب لك لوثري ولك فلسطيين ،ذلكل نتو ّجه اليمك
منربا
ا ّن جملتنا ليست ً
ً
لزتويدان مبا دليمك من أخبار ،ومقاالت ،وأفاكر ،وقصصِ ،
وس رري حياة أحبائمك اذلين س بقوان اىل
تزودوان
ادلاير البدية ،وغري ذكل أيضا لننرشه ،وليس تفيد منه القايص وادلاين .كام نطلب منمك أن ّ
بربيدمك االلكرتوين لنعمل أن تصل نسخة اجملةل الرمقية للك منمك ،وحسب رغبتمك.
بداي ًة ال ب ّد وأن اشكر هللا بأنه وبعد فرتة طويةل من الغياب تعود لنا جمةل كنيس تك مرة أخرى ،جمةل
الكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف الردن والرايض املقدّ سة ولكنا أمل أن يشاركنا يف الكتابة الكثري من
االخوة والاخوات يك تبقى هذه اجملةل ادلينيّة الدبية واالخبارية منار ًة دامئ ًة يف كنيستنا.
ٍ
تزود هذه اجملةل البيوت املس يح ّية مب ٍ
وعظات
قاالت
اليوم نبدأ بداية جديدة ممتنني أن ّ
ومواضي رع وقصص ومسابقات روحيّة مع جوائز وأخبار عن رعاايان.
وقد اختارت هيئة التحرير أن يكون العدد الول هو عدد عيد الاصالح ملا لالصالح من
أمه ّية يف احلياة والكنيسة وعيد امليالد اجمليد.
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كلمة سيادة المطران سني إبراهيم عازر

أيّ ا االخوة والخوات ال ّعزاء،
يسعدان وبعد انقطاع طويل أن نعيد اصدار جمةل كنيس تك اليت تربط مجيع أفراد كنائس نا االجنيلية
اللوثري ّة مع بعضهم البعض.
ّمتيت هذه اجملةل دوما مبواضيعها الالهوت ّية والاجامتع ّية والثقافيّة وأخبار الكنائس والفراد .جمةل
كنيس تك اكنت مبثابة حلقة الوصل بني أعضاء طوائفنا.
يف هذا العدد ويف العداد القادمة نود أن نركّز عىل خشص ّيات من أعضاء طوائفنا ممن اكن هلم دور
رايدي يف تأسيس كنيستنا االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدّ سة .اننا نعزت ونفتخر بتارخي
كنيستنا وبأعضاهئا السابقني واحلال ّيني.
املكونة من رئيس التحرير القس صليبا رشاموي والعضاء
وأود يف هذا اجملال أن اشكر جلنة اجملةل ّ
التالية أسامءمه القس ادلكتور منذر احسق ،وادلكتور رؤوف عازر واملراجعة اللغوية خمائيل رشاموي
والاس تاذة انطوانيت كرم املسؤوةل عن املونتاج عىل تعهبم ومعلهم ادلؤوب يف اصدار هذا العدد.
كام أود أن أشكر مجيع من سامه يف اعداد املقاالت لهذه اجملةل عىل أمل احلصول عىل مساهامت من
العديدين منمك للعداد القادمة.
انين امتىن لمك مجيعا عيد ميالد جميد وس نة جديدة مباركة.
ودل املس يح ليرع الت ّسامح واحمل ّبة يف قلوبنا مجيعا .فدعوان جنعل من قلوبنا مذو ًدا الس تقبال يسوع
املس يح فهيا.
كل عام وأنتم بخير
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في حفل كنسي مهيب ،قامت الكنيسة اإلنجيليّة
اللوثريّة في األردن
واألراضي المقدسة

بتكريس
القس "سني إبراهيم" تشارلي عازر
مطرانا للكنيسة اإلنجيليّة اللوثريّة في األردن
واألراضي المقدسة

خلفًا للمطران منيب يونان
وذلكً في  12كانون الثاني 2018
في كنيسة الفادي اإلنجيليّة اللوثريّة
في القدس ،البلدة القديمة

وجرى اس تقبال رمسي للمطران "س ين ابراهمي" من بب اخلليل اىل كنيسة الفادي يف البدلة القدمية
الكشفي ،وحرض الاحتفال مطارنة من اكفة الكنائس
املدعوون واجملموعات
يف موكب تقدمه الضّ يوف ّ
ّ
اللوثريّة حول العامل وخشص ّيات رمس ّية والرئاسة الفلسطيني ّة والوزارات واملؤسسات احلكومية الرمس ّية،
ورجال دين مسلمون ومس يح ّيون وأعضاء السكل ادلبلومايس اضافة اىل خشص ّيات ووهجاء من
مدن فلسطينية خمتلفة.
ويف لكمته شكر املطران "س ين ابراهمي" تشاريل عازر ،اكفة احلضور ّاذلين قدموا من اكفة القطار
والبدلان حول العامل للمشاركة يف هذا احلدث املهم يف حياة الكنيسة ال س امي وفود ادلول الرمس ّية
احملل ّية والجنب ّية .وشدّ د عىل ادلور احليوي ّاذلي تلعبه الكنيسة يف قضااي السالم والعدل وترس يخ
ونرش قمي احلوار والتّسامح والتعايش املشرتك بني اكفة ادلّ ايانت والثقافات والشعوب يف فلسطني
و ّ
الرشق الوسط واكفة أرجاء املعمورة.
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قام بمراسيم التكريس سيادة المطران د .منيب يونان وساعده كل من:

املطران ماركس دروجة
املطران هايلجارد امسوس
املطران يواكمي ليبيش
املطران هانس يورجني
املطران يوهانيس فريدريش
املطران هيلجا هاوجالند
بفوجلني
املطران اتةل سومريفيدل
املطران يوهان داملان
املطران ايري يولكونني

املطران جوهارت ماجارد
رئيس الاساقفة سهيل دواين
املطران جميس هيلوود
املطران سوزان جونسون
املطران ميشائيل برايس
املطران اين-اوالف يوهانسون
املطران بيرت سكوف-ايكوبسون
املطران اليابيت ايتون
املطران ستيفن ديلترس
املطران بول اريكسون
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املطران اريك جرونبريج
املطران ريتشارد ييخ
املطران دون كرايس
املطران رافائيل مالبياك
القس ادلكتور مارتن يوجنة

مقابلة أجريت مع سيادة المطران ابراهيم عازر
مطران الكنيسة االنجيليّة اللوثريّة في األردن واألراضي المق ّدسة

لقد مت انتخابمك مطراانً منتخ ًبا للكنيسة االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض املق ّدسة
يف وقت صعب جدا  /القدس والرايض املقدّسة الوضع القامئ يضعمك أمام حت ٍّد كبري .كيف يؤثّر هذا
الوضع عىل حياة كنيس تمك؟
الصعوبت بلخبار
هذا الوقت صعب جدا يف فلسطني ،ارسائيل ،والردن .ونعيش هذه ّ
واحلياة ال ّيوميّة .ووسائل االعالم تروي لك يشء عن الاحتالل ،واجلدار ،والزناع الفلسطيين
االرسائييل ،ولكن الكنيسة ال جتلس متفرجة حلل لهذه الصعوبت بل تؤمن بأن احلل قادم .الكنيسة
معن ّية بلك يشء بأمور احلياة اليوميّة ،بأحالم الناس ونضال لك يوم .وتوجد أبواب كثرية ال نراها يف
قلوب الناس ،والكنيسة ينبغي أن تشارك بتحطمي اجلدار غري املريئ يف حياة الناس .شعبنا دليه
نضال اجامتعي ،أطفالنا يلعبون كرة القدم وألعاب أخرى يف املالعب ،ولكن ال ّ
مورا
شك أ ّن دليم أ ً
اخرى تشغلهم وأان أسال " كيف ينبغي علينا أن نكون مع الناس اكملس يح؟ وكيف جتد الكنيسة
احلل حلياة الناس اليومية؟ وماذا حيتاج الناس؟ حيتاجون اىل حامية ،أمل ،وأن يؤكد هلم بأهنم
يس تحقون احلياة كبرش .بحلقيقة أحالهمم حمصورة بسبب الزمة الاقتصادي ّة وقةل العمل .واذا مل
نفسح اجملال لبنائنا يف تطلعاهتم وأمنياهتم وأآماهلم فاهنّ م خيرسون أش باء كثرية.
خبارا عن وحدة الكنيسة
ما هب التّحدايت اليت تواجه كنيس تمك اليوم؟ (بعد انتخابمك مسعنا أ ً
– هل ميكن توضيح ما السبب جلعلها قضية؟
توجد ثالث عرشة كنيسة مس يح ّية معرتف هبا ،ولكن حنن نفهم بأ ّن الرب يسوع يو ّحد
لك املس يحيني بغض النظر عن الاختالف .ذلكل انه ملهم أن جند الطرق لنكون بعالقة مع بعضنا
البعض أكرث ،وقبل أس بوع فقط أقميت صالة لجل وحدة املس يحيني .عندما جند الوقت لنصيل معا
وأن نتواجد مع بعضنا البعض سنبقى متحدين بروح املس يح.
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ثراي يف الس ياق اخلاص بك؟
ماذا يعين أن تكون لو ا
حنن خفورون جدا أننا لوثريّون .يف ّ
الرشق الوسط اكنت الكنيسة االجنيل ّية الملان ّية ال ّلوثري ّة
التبشريي ّة يه اليت جلبت الكتاب املقدس بللغة العربية للمنطقة .واثنيا اللوثريون فتحوا املدارس
للبنات يف القرن التاسع عرش .وحنن ندرك أيضا دور الاحتاد اللوثري العاملي اذلي لعبه محلاية كنائس نا
اللوثري ّة ومدارس نا بعد احلرب العامل ّية الثانية بعالنه امللكيّة للك ممتلاكت الكنيسة الملانية وذكل
عندما أرادت احلكومة أن تصادر أي ّة ممتلاكت ظنت بأهنا أملانية .وبسبب جمهوداهتم العظمية ،ما زالت
دلينا الوقاف واخلدمة :يف مستشفى الوغوس تا فكتوراي ،عىل جبل الصعود ،ومدارس نا ،وكنائس نا.
ومن خدماتمك للمجمتع أيضا املؤسسات التعلمي ّية بطالهبا من خلفيّات اسالميّة ومس يح ّية.
كيف ترون حوار الداين عىل أرض الواقع؟
املؤسسات التبشريي ّة علمتنا أمهية قبول الآخر .ال ننجح يف تبشري املسلمني للمس يحية،
ولكن ننجح خبلق صداقات مع املسلمني وامجليع .وسنس متر يف اعطاء وقتنا وهجدان ومواردان يف
مدارس نا واليت لنا فهيا الفرصة الكبرية خللق صداقات من خالل التعلمي ،وطالبنا املس يح ّيون
واملسلمون يدرسون ويعيشون جنبا اىل جنب.
ما يه كنوز كنيس تمك؟
الس تة يف القدس والضّ فة الغرب ّية والردن ،ومدارس نا الربعة ومعلنا
كزنان هو بكنائس نا ّ
الاجامتعي للك رعاايان مثل :مركز املس نني يف القدس ،ميلز اون ويلز يف رام هللا ،وس يدات الكنيسة
والش بيبة .لك هذه اخلدمات تعكس معق معلنا الاجامتعي يف املنطقة .هؤالء مه كزنان ،وارثنا.
عىل ماذا سرتكزون كرئيس لهذه الكنيسة ،وما يه أولوايتمك؟
مىت  28اذهبوا وتلمذوا مجيع المم و ّمعدومه وعلّمومه" .اذهبوا وتلمذوا مجيع المم و ّمعدومه
عىل امس الآب والابن والروح القدس وعلّمومه أن حيفظوا مجيع ما أوصيتمك به ،وها أان معمك لك
ال ّايم واىل انقضاء ادلّ هر".
س تذهب كنيستنا للناس ،لن ننتظرمه ليأتوا لبوابنا ،وهذه يه أولوايتنا.
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جزءا من العامل اللوثري؟
ماذا يعين لمك أن تكونوا ً
الكنيسة االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدسة ،يه الكنيسة اللوثري ّة الوحيدة يف
الرشق الوسط ،ولكننا لس نا وحدان .وحنن خفورون النامتئنا للك الكنائس اللوثري ّة املنترشة يف
املعمورة من خالل رشاكتنا مع الاحتاد اللوثري العاملي ،هذا ما جيعلنا أقوايء.
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س أَنت ُ ُم اختَرت ُ ُمونِي بَل أَنَا اختَرتُكُم " (يوحنا )16 :15
" لَي َ
عظة تكريس
المطران سني ابراهيم شارلي عازر
وذلك يوم الجمعة  12كانون الثاني 2018
في كنيسة الفادي اإلنجيليّة اللوثريّة  -القدس

نعمة لمك وسالم من هللا أبينا وخملصنا يسوع املس يح ،أ آمني.
نيافة الساقفة واملطارنة اللكي الاحرتام،
الآبء والقساوسة الجالء ،الضيوف الكرام.
أيّ ا االخوة والخوات العزاء،
" لريْ رس أَنُْت اخ ر ْْرتتم ِوين ب ر ْل أَانر اخ ر ْْرتت ْمك " (يوحنا )16 :15
موضوع الوعظ اذلي اخرتته لهذا اليوم املمي يف حيايت مأخوذ من اجنيل يوحنا
حيث يقول يسوع :لس ُت أنُت اخرتمتوين بل أان اخرتتمك.....
أيّ ا االخوة والخوات العزاء
يف البداية أو ّد ان أشكر الرب يسوع املس يح اذلي رافقين يف حيايت حىت هذا اليوم .لقد اختربت
اقف ع ّدة عش هتا .لكامته القائةل ال ختف لين فديتك دعوتك بمسك انت يل
نعمته الفيّاضة يف مو ر
اكنت وما تزال لكامت حقيقية أعيشها حىت اليوم.
سيسا .لس ُت أنُت اخرتمتوين بل اان
وقد اخرتت لتكرييس مطراان نفس الآية اليت اخرتهتا لرساميت ق ً
اخرتتمك” يوحنا "15:16
هذا هو امياين وهذه يه عقيدتنا ،اننا وحنن بعد خطاة اختاران ّالرب بوالدته ومبوته عىل الصليب
لنكون من تالميذه وأوالده.
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سيسا وحىت الآن تعلّمت واختربت أ ّن اختيار الرب لالنسان لهو مسؤولية ومعل.
منذ رساميت ق ً
عندما خيتار الرب انساانً فانه يعطيه أيضا هممة لتنفيذها.
يسوع يطلب من اخملتارين أن يذهبوا اىل احلزاىن ليعزومه ،أن يذهبوا اىل الضعفاء ليقوومه .هذا هو
مطلب ّالرب من خمتاريه أن يذهبوا اىل الآخرين وليس أن يبقوا واقفني يف أماكهنم .لك اذلين يذهبون
اللكي القدرة.
اىل الآخرين فاهنم يذهبون بتوكيل من املس يح احلي ّ
يقول يسوع أيضا اذهبوا لتأتوا بمثر .هذه اللكامت تذكّران مبثل الكرمة والكرام حيث يقول يسوع أان
الكرمة وأنُت الغصان .اذلي يثبت ّيف يأيت بمثر كثري.
هذه اللكامت واحضة أننا ال نس تطيع معل الامثر ،اذ أن عىل الامثر أن تمنو وهذا حيصل عندما يبقى
ً
مامتساك مع اجلذع .الثّامر تمنو أيا الاخوة والخوات عندما نكون حنن ممتسكني بلصل بيسوع
الفرع
املس يح ممتسكني بلكتاب املقدّ س.
عندها ستمنو مثار حيّة للحياة البدي ّة.
أيا االخوة والخوات ال ّعزاء،
ا ّن كنيستنا االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدسة تأ ّسست عام  1959أي قبل والديت
بس نتني.
تأثّرت منذ نشأيت بلعمل التبشريي يف البالد ،فأان ودلت يف مدرسة ش نلر يف لبنان حيث معل
وادلي .هذه املدرسة اليت معلت وما زالت تعمل يف تربية الوالد .ارتبطت مع شاممسة مدرسة
طاليتا قويم عن طريق معة وادليت ّ
الشامسة جنال صايغ .هذه املدرسة اليت أعطت للمرأة الفلسطينيّة
و ّ
رايداي مس تقال يف اجملمتع .تعلمت يف املدرسة اللوثري ّة يف بيت حلم ،وعشت
دورا ا
الرشق الوسط ً
طفوليت حىت سن الثامنة عرش يف البيت ادلاخيل يف بيت حلم وبيت جاال حيث اكن يعمل وادلاي.
لقد اكنت للرتبية يف مدارس ش نلر ومدرسة طاليتا قويم واملدارس اللوثرية أثر كبري يف خلق أجيال
متعلمة حتب بعضها البعض ،وال تنظر اىل التفاواتت بل اىل المور اليت تربط الواحد بلآخر .تعلمنا
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بأن ليست الس ياسة وال املال وال العقيدة يه اليت تربط االنسان بلآخر بل احلياة املشرتكة وتقامس
حلوها ومرها.
ففي البيت الواحد ال يوجد هناك فرق بني مس يحي أو مسمل بل امجليع اخوة وأخوات يتحمل لك
واحد مهنم مسؤولية معهل.
هذا ما أود أيضً ا أن خنتربه الْ ري ْو رم يف بالدان ِويف أماكن ساكننا .لنبحث عام جيمعنا وليس ما يفرقنا.
تعرفت عىل الاجتاهات الالهوت ّية املتعددة من أقىس الميني اىل اليسار.
درست الالهوت يف أملانيا و ّ
وكنت أعمل أ ّن صلوات كثريين اكنت ترافقين لجد طريقي يف هذه ادلراسة.
انين أيضا سعيد بأنين قضيت أوقاات ممثرة مع مطارنة الكنيسة الثالث اذلين س بقوين .لقد تعلّمت من
املطران داوود حداد ّالربط ما بني الالهوت وحياة العامل .من عظاته وكتابته تعلمت بأن املس يحي
عليه أن ال يقف عند فكر معني بل أن يكون منفت ًحا لقبول أفاكر أخرى ان اكنت مقنعة .وتعلّمت
من املطران نعمي نصار ارصاره ادلامئ للوقوف اثنية بقوة املس يح متحداي الظروف اليت متر عليه .ومن
املطران منيب ما زلنا ّ
نتعمل وأمه يشء تعلّمته منك ّالربط ما بني الالهوت والواقع اذلي نعيش فيه
تعلّمت منك ان الثبات يف معرفة االميان املس يحي هو الساس يف جناح احلوار مع ادلايانت الخرى.
الس نوات الثالثني املاضية بني أعضاء كنيسة الفادي يف القدس .انين أشكرمك لنمك
لقد عشت يف ّ
أعطيمتوين الكثري من احلب واملساندة والثقة .تعلمت منمك الكثري ان اكن ذكل يف أ ّايم الش باب مع
الطفال والحداث أو اكن يف اجامتعات الكتاب املقدس ،أو يف املؤمترات و ّالرحالت أو يف النشاطات
الخرى .لقد كنت واحدً ا منمك وقد أحببتمك أيضً ا.
ولقد دعاين ّالرب الْ ري ْو رم لتسمل مسؤول ّية جديدة يف حقهل الواسع .كنائس نا الس تة يه كنيس يت الْ ري ْو رم.
ارتباطي مع لك كنائس نا هو ارتباط متني مبين عىل احمل ّبة والاحرتام.
ويسعدين يف هذه املناس بة ان أتقدم بلشكر اىل مجمع كنيستنا االجنيل ّية اللوثرية يف ا ْالردن والرايض
املقدسة ،واىل ممثيل الكنائس املشاركة لوجودمه الْ ري ْو رم معنا وان دل هذا عىل يشء فان ّه يدل عىل
حمبتمك ودمعمك للعمل اذلي تقوم به الكنيسة.
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شكر خاص أتقدم به اىل االخوة والخوات موظفي مكتب االدارة يف القدس لتعهبم يف التحضري
لهذا الاحتفال.
خريا أن اشكر عائليت الس امي زوجيت هنةل وبنايت جهيان وسايل وسام ووادليت جهيان عىل
وأود أ ً
وقوفمك معي يف الس نوات املاضية .لقد كنت أتع ّجب أحياان كيف اكن بماكنمك أن حت ّبوين بلرمغ من
أنين كنت صعب املزاج والتفكري.
ذلكل أطلب منمك أن تطلبوا يل التوفيق يف هذه املسرية بصلواتمك لميلين الرب بروح احلمكة واحلق.
وسالم هللا اذلي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك وأنفسمك وأفاكرمك بال لوم يف معرفة ربنا يسوع املس يح
أ آمني.
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نبذة عن سيادة المطران د .منيب يونان
(كلمة القس منذر اسحق في حفل تكريم المطران منيب يونان
بتاريخ )2018/1/10

مقديس
ودل املطران منيب يوانن  195٠يف القدس ،لب الجئ من برئ الس بع ،وأم مقدس ّية .وهو
ّ
سطيين أصيل ،عرف الهتجري واحلرب واملعاانة،
بتنشئته وحمبته للقدس ،ويف ذات الوقت هو فل ّ
وشهد نكسة عام  196٧بأصعب الظروف.
قبل دعوته ليك خيدم هللا كشاب ،ودرس الالهوت يف فنلندا وانل ي عام  19٧6شهادة املاجس تري
من جامعة هلس نيك واكن ختصصه يف سفر أشعياء .دراس ته هذه ّمعقت من ادراكه دلعوته ومن
فهمه للكتاب املقدس واجنيل احلرية ،وأعانته عىل بداية خدمته مع الكنيسة.
سيسا يف الكنيسة اللوثري ّة عام  ،19٧6واكنت أآية رسامته ،ويه الآية اليت ّ
تعرب وتلخص
س رمي ق ً
يل الْ رم ِس ي ِحَ ،لن َّه ق َّوة ِ
هللا ِللْ رخ رال ِص” .انطلق من
عن مسريته يف اخلدمةَ " :ل ِ ّين لر ْست أَ ْس رت ِحي ِب ْ ِجن ِ
بعدها خلدمة هللا والكنيسة واجملمتع عىل مدار ِ ٤2س نة.
ّ
توىل رعاية كنيسة االصالح االجنيل ّية اللوثري ّة يف بيت جاال من  ،198٤-19٧9مث كنيسة الرجاء
ئيسا جملمع الكنيسة
االجنيل ّية اللوثري ّة يف رام هللا من  .1998-198٤خالل هذه الفرتة انتخب ر ً
االجنيل ّية اللوثري ّة و ّ
توىل هذا المر من عام  199٠حىت  1998اىل حني انتخابه مطراانً للكنيسة.
تزوج عام  198٠من الس يدة سعاد يعقوب ،ابنة حيفا ،امرأة فلسطينيّة وقائدة م ّمتية .وقد رزقهام
ّ
هللا ثالثة أوالد .وقد اكنت هل خري الرشيك والس ند عىل مدار الس نني.
ر ِمس عام  1998مطراانً اثلثًا للكنيسة االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدسة ،خل ًفا ّ
للك من
ً
دورا
تطورا
ملحوظا ،ولعبت ً
املطران نعمي نصار واملطران داؤد حداد .وشهدت الكنيسة عىل عرصه ً
هم ًما عىل الس ياقني احمليل والعاملي.
وقد معل منذ البداية عىل تعميق الصةل مع الكنائس املس يح ّية يف فلسطني ،والرشق الوسط ،ولك
العامل .ومكطران فلسطيين ،معل عىل تدعمي الكنيسة يف فلسطني وعىل دمع الوجود املس يحي.
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ومكقديس دافع عن القدس ومقدساهتا ،وانرص قضيتنا العادةل فأصبح عل ًما من العالم الوطن ّية يف
فلسطني.
اكن نش ًيطا جدً ا يف جملس كنائس ّ
الرشق الوسط ويف رابطة الكنائس االجنيلية يف الرشق الوسط
واليت ترأسها منذ عام  2٠٠٤اىل  .2٠1٠كام ومعل جبد مع جملس الكنائس العاملي ،وسامه بنضامم
كنيستنا لهذا اجمللس ،ومعل عىل ابراز الصوت العريب والفلسطيين هناك .وسامه أيضً ا يف تأسيس
برانمج املنارصة املسكوين التابع جمللس الكنائس العاملي.
أآمن بأمهية الشهادة املشرتكة :ففي رسامته مطراانً قال" :حنن املس يحيني يف بالدان عىل اختالف
ألواننا وتقاليدان ورئاساتنا نؤمن بأننا جسد واحد ،انامتؤان واحد .دعوتنا واحدة .معموديتنا واحدة.
دعوتنا الرسول ّية واحدة .ومس تقبلنا واحد".
ئيسا هل ،كول
نشط ومعل منذ ش بابه يف الاحتاد اللوثري العاملي اىل أن انتخب يف العام  2٠1٠ر ً
يتبوأ مثل هذا املنصب املهم واملؤثر يف عائةل مس يحية بروتس تانتية .وخالل ترأسه
عريب مس يحي ّ
لالحتاد معل عىل ادلفاع عن امله ّمشني واملظلومني اجامتع ًيا وس ياس ًيا ودينيًا حول العامل .انرص املرأة
دورا هم ًما وقميًا جدً ا يف بناء اجلسور بني
واملعنّفني جنس ًيا ،واندى بدلفاع عن البيئة .كام ولعب ً
عريب فلسطيين ،وبني العائالت الكنس ّية،
احلضارات ،اكجنييل مرشيق ،وبني الداين ،مكس يحي ّ
مسكوين بمتياز.
ثري
ّ
فهو لو ّ
يري .هل كتابن بالجنليية والعديد من املقاالت الالهوت ّية .اكن من
هو الهويت فلسطيين حتر ّ
املؤسس يني ملركز اللقاء لدلراسات ادلينيّة بالضافة اىل العديد من املبادرات الالهوتية الخرى ،مهنا
وثيقة القدس ضد املس يح ّية الصهيون ّية عام  .2٠٠6ومن احدى مقوالته" :ا ّن الكنيسة النبوي ّة يه
اليت تس بح ضد تيار الظمل النشط يف العامل".
هو صوت نبو ّي اندى بحلق والعداةل لشعبنا الفلسطيين يف احملافل احملل ّية وادلول ّية .محل ّمه
الفلسطينيني واملس يحيني الفلسطينيني ودافع عهنم أمام الرؤساء والقادة الس ياس ّيني وادلّ ينيّني.
يف رسامته مطراانً عام  ،1998قال حيهنا" :انين أتوىل خدميت مس تقب ًال القرن احلادي والعرشين.
وحدواي مسكون ًيا لنحمل لكنا مشعل اجنيل القدس اىل شعبنا واىل الآخرين".
وأحمل أن يكون قرانً
ً
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فهل اكن حيمل حني قال هذا بأنه س يرتأس يو ًما مع قداسة الباب فرنسيس خدمة مصاحلة اترخيية؟ فهو
ترأس كرئيس لالحتاد اللوثري العاملي مع زميهل ورفيقه يف الاحتاد القس مارتن يوجنة الاحتفاالت
اللوثري ّة ب  5٠٠عام عىل االصالح ،واليت شاركت فهيا الكنيسة الاكثوليكية ،وترأسا مع قداسة الباب
فرنسيس خدمة اترخي ّية يف لوند يف السويد ت ّوجت هجود  5٠عا ًما عىل احلوار اللوثري الاكثولييك،
ووضعت السس للسري من الزناع اىل الرشاكة واملصاحلة بني الكنيس تني .وهناك وقّع مع قداسة
الباب اتفاقية اترخي ّية بني الكنيس تني.
أآمن بدور الكنيسة يف اجملمتع والشأن العام .وبشلك خاص دعا اىل التقارب والتعايش املس يحي
مؤخرا يف خطاب يف الزهر" :ان دعوتنا يه أن
االساليم يف مواهجة ّ
التطرف وثقافة االقصاء .قال ً
نتاكتف حنن العرب مسلمني ومس يح ّيني مع أحصاب الضامئر احل ّية من مجيع الداين واملذاهب يف
احلرايت ...ونعزز املواطنة املتاكفئة
خطاب جديدً ا متجددًا يدعو اىل جتس مي ّ
وطننا العريب ،ونعطي ً
حبقوق متساوية وواجبات متساوية واحلاضنة للتنوع".
هو صوت اندى بلسالم والتقارب بني الشعوب واملؤمنني من الداين املتعدّ دة .رجل اصالح وسالم
ومصاحلة .يف رسامته مطراانً قال" :أحمل أن القدس اليت ودلت فهيا وترعرعت وأشهد فهيا خملليص،
تتحول منوذ ًجا للعداةل املتساوية وموئ ًال للسالم احلقيقي" .وهو ما معل من أجهل جاهدً ا ،وسيس متر
أن ّ
يف ذكل طيةل حياته.
وت ّوجت هجوده يف العام  2٠1٧بنيهل جائزة نيوانو للسالم ،ويه جائزة مرموقة متنحها اليابن .وقبلها
تقديرا
منحته لك من لكية فارتبورغ يف أمرياك وجامعة مونسرت يف أملانيا شهادة ادلكتوراة الفخرية ً
ملساهامته واجنازاته عرب الس نني .ويف عام  2٠18انل جائزة بناء جسور التفامه من جامعة جورج
جورجتاون يف واش نطن.
"لست اس تحي بجنيل املس يح" ،اجنيل النعمة واحلرية – هذا اكن شعاره .حياته وخدمته وعظاته
نسان تعجز اللكامت عن
اكنت جتس يدً ا الميانه بهلل القدير اذلي هو حمبة .فاليوم اذ جنمتع لتقدير ا ٍ
اعطائه حقّه ،نعطي الشكر واجملد هلل اذلي مل يس تح مطراننا بجنيهل .فاجملد لك اجملد هلل.
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باسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين

نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة هللا اآلب وشركة الروح القدس تبقى معكم وتستمر
فيكم من اآلن والى األبد .آمين

ق ِإلن ِجي ِل ال َمسِيحِ"
"فَقَط ِعيشُوا َك َما َي ِح ُّ
الرسول إلى أهل فيلبي )27 :1
(رسالةُ بولُس َّ

كلمة سيادة المطران د .منيب أ .يونان
مطران الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة
في حفل تكريس المطران في كنيسة المسيح

القس سني ابراهيم عازر
في كنيسة الفادي االنجيلية اللوثرية  -القدس بتاريخ 2018/1/12

الخ س ين ابراهمي عازر،
أيّ ا الخوة والخوات يف ّالرب يسوع املس يح،
نقوم اليوم بتنصيب القس س ين ابراهمي عازر مطراانً يف كنيسة املس يح حسب الطقس االجنييل
اللوثري .وس يكون املطران س ين ابراهمي عازر هو رابع مطران عريب فلسطيين يف الكنيسة االجنيل ّية
اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدسة .واننا يف كنيسة املس يح الواحدة يسمل خادم االجنيل اىل خادم
االجنيل الآخر عهدة الكنيسة كام قال بولس الرسولَ " .لن َِّين ت ر رسل َّ ْمت ِم رن َّالر ِ ّب رما رسل َّ ْمت ْمك َأيْضً ا".
نثوس  .)23 :11ويرنتخب املطر ران يف كنيستنا اللوثرية
( ِرساةل بول رس َّالرسولِ ال روىل اىل أ ِ
هل ك ِور ر
مجمع كنيس يضم القساوسة والعلامنيني املمثلني لرعاايمه .ونقوم بذكل ،بطريقة دميقراطية نطلب فهيا
معونة الرب .لكننا حيامن ننصب مطرا ًان فهذا ال يعين بأن حز ًب توىل منصب حزب أآخر ،امنا هنُت
الرسين املقدسني توزيع ًا حصيح ًا.
بس مترارية الرساةل الرسولية بتبشري لكمة هللا بنقاء وصفاء وتوزيع ّ
توصل
واننا نؤمن أن لك مطران قد منحه هللا مواهب روحية ليبين كنيسة املس يح .ويبين عىل ما ّ
اليه من س بقه يف اخلدمة .وذلكل ،فنحن يف مرشوع بنيان الكنيسة املس يح ّية الواحدة الرسول ّية
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اجلامعة املقّدسة عرب الجيال والعصور واحلفاظ عىل اس مترار الشهادة املس يح ّية االجنيل ّية الصيةل يف
ّ
الرشق الوسط مبا فهيا الرض املقدسة .وعندما ك ّرست مطراانً  ،فقد بنيت عىل ما قام تأسيسه
املطران ال ّول يف هذه الكنيسة ،س يادة املطران داود حداد اذلي تعلّمت منه الكثري الكثري ومن
بعده ما قام به املطران الثاين ،س يادة املطران نعمي نصار .وقد بنيت عىل أساس ما سلمنا ا ّايه هذان
املطراانن اجلليالن .وذلكل ،حافظت لتبقى الكنيسة كنيسة املس يح شاهدة للحق ومعلنة اخلالص
ومبرشة بحلرية .فكام قال بولس الرسول" :فر رم ْن ه رو بولس؟ رو رم ْن ه رو َأبلوس؟ ب ر ْل خرا ِد رم ِان أ آ رم ْن ُْت
ب رِو ِاس رطهتِ ِ رما ،رو ر رمَك َأع رْطى َّالرب ِل ِّ
هللا راك رن ي ْن ِميِ ( ".رساةل
لك روا ِح ٍدَ :أانر غر رر ْست رو َأبلوس رسقرى ،ل ِك َّن ر
نثوس .)6+5 :3
بول رس َّالرسولِ ال روىل اىل أ ِ
هل ِ
كور ر
لتغفر
ويعلّمنا اقرار اوغسريغ ،أ ّن سلطة املطران امنا يه "من هللا ويه وصيته ليبَّرش بالجنيل و ر
الرسين املق ّدسني وهام رس املعمودية املق ّدسة ،ورس الخفارستيا املق ّدسة ،ويوزعا .ما
لاميرس ّ ّ
اخلطااي و ر
هذه اللكمة وقد أرسل املس يح التالميذ هبذه الوصية "فرقرا رل لره ْم ي رسوع َأيْضً ا « :رس رالم لر ْمك! ر رمَك َأ ْر رسلر ِين
الآب ُأ ْر ِسل ْمك َأانر » .رول ر َّما قرا رل ر
وح الْقد رس .رم ْن غر رف ْر ْمت خ ررط راايه ت ْغ رفر رهل،
هذا ن ر رفخر روقرا رل لرهم« :ا ْق ربلوا الر ر
رو رم ْن َأ ْم رس ْك ُْت خ ررط راايه ُأ ْم ِسكر ْت»( ".اجنيل يو رحنا .)23 – 21 :2٠
وهكذا ،فا ّن خدمة املطران االجنييل هو أن يس متر يف رعاية رع ّية املس يح ولكن بوظيفة االرشاف.
واليوم ،أيا الخ س ين ابراهمي ،س تصبح راعي ًا للرعاة وراعي ًا للكنيسة الاجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن
والرايض املقدسة .وذلكل ،فانين أ ّ
صيل أن مينحك الرب القوة لرتعى رعية املس يح همام علت املناصب
ختصص وقت ًا للصالة والتأمل ليقودك
توسعت العامل ،وهمام ترامكت التّحدايت .وأطلب منك أن ّ
وهمام ّ
املس يح وسط جضيج العامل ،وأحقاد الناس ،ووسط أوضاع س ياس ّية معقدة لتكون بن ًيا لكنيسة
املس يحً ،
وحمافظا عىل االرث االجنييل وراف ًعا صوت احلق ومتحدّ ااي التّطرف ادلّ يين والغلو الس يايس
و ّ
الشعبوية العمياء وصو ًات للسالم املبين عىل العداةل ،وتذكّر لكامت بولس الرسول" :فرقرطْ ِعيشوا ر رمَك
يل الْ رم ِس ي ِح(ِ ".ر ر
هل في ِل ِ ّّب )2٧ :1
ساةل بول رس َّالرسولِ اىل أ ِ
ر ِحيق ال ْ ِجن ِ
ِ
21

ويف عظة تكرييس ،قبل عرشين عا ًما ،تلكم س يادة املطران نعمي نصار عن اللغة الثالث ّية اليت وجب
املطران أن يمتتّع هبا .وهذه اللغة الثالث ّية حتتوي عىل لغة احملبة ولغة الصالة ولغة الروح القدس.
وطلب مين أن أتسلّح هبا يف خدميت الرعوي ّة .ومل أفهم قصده بلتدقيق يف خدمة التنصيب .وعندما
ابتدأت أغوص وحدي يف ادارة هذه الكنيسة ومهوهما ومشألكها وأفراهحا وقوهتا وترصفات بعضهم
وتوقعاهتم غري الواقع ّية ،وأحياانً عدم متييمه بني املصلحة العامة واملصلحة الشخص ّية ،اس توعبت
بعمق معىن اللغة الثالث ّية اليت حدثين عهنا .نعم ،ا ّن الكنيسة املس يح ّية مبا فهيا كنيستنا االجنيل ّية
اللوثري ّة وجب أن متارس لغة احملبة كام تلكّم عهنا يوحنا الرسول :ر"اي َأ ْو رال ِدي ،رال ِحن َّب ِب ْل ر ر
لَك ِم رو رال
ِبل ِلّ رس ِان ،ب ر ْل ِبلْ رع رم ِل روالْ رح ّ ِق!" ِ(ر ر
ساةل يو رحنا َّالرسولِ ال روىل  .)18 :3وحاولت أن أحتضن امجليع
درسا يف احملبة أ ّن يف خدمة الاسقفيّة تتوسع
بحملبة حىت أولئك اذلين ال يريدون احتضاهنم .وتعلّمت ً
حدود احمل ّبة من حمبة الراعي لرعيته اليت أحهبّ ا وأحبّته اىل أقايص حدود البرش ّية .واس تعملت لغة
الصالة اليوميّة لطلب ارشاد الرب يسوع املس يح وأ ّ
صيل حىت لولئك اذلين أجد صعوبة يف حمبهتم.
واس تعملت لغة ّالروح القدس حيث طلبت ارشاده يف لك صغرية وكبرية .وذلكل ،فانين أطلب منك
أن تتسلّح هبذه اللغات الثالث ،لغة احملبة ،ولغة الصالة ،ولغة الروح القدس .ولكنين ،وأصارحك،
أنين شعرت أن يد هللا الواحد الحد الآب
عىل الرمغ من مجيع النجاحات والتحدايتّ ،اال
والابن والروح القدس ،ال ولن ترتك كنيس ته اليت يه جسده .ويد هللا تعمل فهيا بطريقة ال نس توعهبا
وال نفهمها.
وح ِ ( ".ر ر
الرسو ِل ال ر
وىل ا ىل
ذلكل يقول بولس الرسول " :ال ر ت ْط فِ ئ وا الر ر
ساةل بول رس َّ
أ ه ِل تسال ونييك ) 19 : 5
لقد حرضت احتفال تسلمي عصا املطران ّية يف اجلس امتنية ،حيامن ّ
سمل غبطة البطريرك ميش يل صباح
اىل غبطة البطريرك فؤاد طوال عصا املطران ّية ،وعند انهتاء اخلدمة طلب البطريرك فؤاد من البطريرك
ميش يل أن يبارك الرع ّية فقال هل ،البطريرك ميش يل ،لقد أبتدأ دور رعايتك فأنت اذلي تبارك.
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هذه يه روح الكنيسة احل ّية احلقيقية .هذه يه روح القدس .هذه يه روح التواضع يف كنيسة
املس يح الواحدة .وهذه الروح يه اليت تهنض بكنيسة املس يح اىل المام .لقد انتخبناك راع ًيا للرعاة
وال أشك أهنا ارادة هللا يف هذه املرحةل ،ذلكل أرع رعية املس يح دون خوف أو وجل واعمل أنك
يتجزأ من كنيسة املس يح الواحدة .ويه جزء أصيل
تسامه يف بناء املس يح ّية العرب ّية اليت يه جزء ال ّ
من نس يج جممتعنا العريب.
هبذه اللكامت أبرك كل وعائليت ،وأبرك كل ،بمس الكنيسة االجنيل ّية اللوثري ّة يف الردن والرايض
املقدسة مصل ًيا اىل الرب القدير أن يقودك يف هممتك املس ئوةل ،كام وأ ّ
صيل أن يبارك كنيستنا االجنيل ّية
اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدّ سة لهنا عزيزة عيل وخدمهتا وسأخدهما همام طلب مين من خدمة.
وكام قلت كل يوم انتخابك سأعطيك لك ادلمع لن هذا العمل هو ليس معلنا امنا معل بنيان كنيسة
املس يح احلية.
يل الْ رم ِس ي ِح".
ذلكل ،فقد " ِعيشوا ر رمَك ر ِحيق ال ْ ِجن ِ
ِ
فربكة هللا معك يف هممتك اجلديد ة.
مفربوك وألف مربوك
وسالم هللا اذلي يفوق لك عقل حيفط قلوبمك وأفاكرمك يف معرفة ربنا وخملّصنا يسوع املس يح .أآمني.
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عيد اإلصالح اإلنجيلي 2017
احتفال بنكهة مشتركة لوثريّة كاثوليكية
القس سامر عازر
راعي كنيسة الراعي الصالح اإلنجيلية اللوثرية في عمان
رئيس المجمع الكنسي
متى 26 :10ب33-

ومهَ .ل ْن لريْ رس رم ْكتوم ل ر ْن ي ْس رت ْعلر رن ،رو رال رخ ِفي ل ر ْن ي ْع رر رف.
 26فر رال ر رختاف ْ
 2٧را َّ ِذلي أَقوهل لر ْمك ِيف الظلْ رم ِة قولوه ِيف الن ِور ،رو َّ ِاذلي ت ر ْس رمعون ره ِيف ا ُلذ ِن انر دوا ِب ِه عر رىل السطوحِ،
ون أَ ْن ي ر ْقتلوهرا ،ب ر ْل خرافوا ِبلْ رح ِر ِّي ِم رن
ون الْ رج رسدر رول ِك َّن النَّ ْف رس رال ي ر ْق ِدر ر
 28روالر ر رختافوا ِم رن َّ ِاذل رين ي ر ْقتل ر
َّ ِاذلي ي ر ْق ِدر أَ ْن ْي ِ ر
كل النَّ ْف رس روالْ رج رسدر ِلكرهيْ ِ رما ِيف ر رهجّنَّ ر.
ون أَب ْ
ِيمك.
 29أَلريْ رس ع ْصف رور ِان ي رباعر ِان ِب رفلْ ٍس؟ رو روا ِحد ِمهنْ رما رال ي ْرسقط عر رىل ا َل ْر ِض بِد ِ
 3٠روأَ َّما أَن ُْْت فر رح َّىت شعور رؤ ِوس ْمك ر ِمجيعهرا م ْح رصاة.
 31فر رال ر رختافوا! أَن ُْْت أَفْضر ل ِم ْن رع رصا ِف رري رك ِث رري ٍة!
الس رم راو ِات،
 32فرلك رم ْن ي ر ْع ر ِرتف ِيب قدَّا رم النَّ ِاس أَ ْع ر ِرتف أَانر أَيْضً ا ِب ِه قدَّا رم أَ ِيب َّ ِاذلي ِيف َّ
الس رم راو ِات.
 33رول ِك ْن رم ْن ي ْن ِكرين قدَّا رم النَّ ِاس أُنْ ِكره أَانر أَيْضً ا قدَّا رم أَ ِيب َّ ِاذلي ِيف َّ
نعمة لمك وسالم من هللا أبينا ومن ربِّنا وخملّصنا يسوع املس يح ،أآمني
أيّ ا االخوة والخوات العزاء،
عيد االصالح االجنييل حيدثنا بشلك خاص عن جرأة املصلح الكبري د .مارتن لوثر اليت حتدّى هبا
السلطات ادلّ ينيّة يف عرصه وكذكل السلطات الس ياس ية ،اذ اس تطاع يف اللحظات احلامسة أن يقول
ليعين هللا عىل ذكل "..لقد اس تطاع لوثر أن حيدّ د موقفه غري مبالٍ بلنتاجئ وبملصري اذلي
"هنا أقف و ِ ّ
قد يؤدي اىل احلرمان الكنيس ورمبا فقدان حياته.
أحبايئ،
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الكثري من املتاعب واملشقات .ونعرف من عامل اليوم أن
نسان ر
ان الوقوف عكس التيار جير عىل اال ِ
خصوصا من يؤمنون بقضااي يقتنعون بأهنا
كثريين حياولون أن يعاكسوا التيار وأن يس بحوا ضده،
ً
ون حىت حبياهتم يف سبيل القضية اليت تبنوها وال خيشون شيئًا .وهؤالء ّ
يشلكون
عادةل وحقه ،فيضح ر
منحىن جديدً ا يؤثّر يف حياة الآخرين ونوعية حياهتم .وقضااي النضال كثرية اليوم ،ومهنا الس ياس ّية،
ً
الفكريّة ،الاجامتع ّية ،الثقافيّة وكذكل ادلينيّة.
واالنسان املس يحي هو اذلي كام يعلمنا الكتاب املقدس جيب أن يكون صاحب موقف ،وأن ّ
يتحىل
جر عليه ذكل املتاعب واملشقّات .ولقد حدّ د يسوع موقفه يف كثري من
بجلرأة والشجاعة حىت ولو َّ
ِ
ِ
جل
العادات السائد رة والتعال رمي السقمي رة و
القضااي االميان ّية وحتدّ ى به
السلطات ادلينيّة والس ياس ّية ،و َل ِ
بغري ٍ
خوف أو وجل مت ً
من
ِ
موقف ِه ورسالته سار درب
الصليب واجللجث ِة ِ
الساموي لنه أ آ ر
لَك عىل أبيه ّ
احلق يعلو وال يعىل عليه.
أ َّن ر
ذلكل يعلّمنا االجنيل املقدس من اجنيل البشري مىت االحصاح العارش بأن ّه عظمية يه احلقيقة ..وبأنه
لحق أن ينترصا ،فكام يقول املس يح " ل ْن ليس مكتوم لن يس تعلن
همام طال الوقت فال ب َّد للحقيقة ول ِ
وال خفي لن يعرف" (مت .)26 :1٠
يف حياتنا العمل ّية نسمع عن جرامئ اكتشفت بعد عرشات الس نني وعن حقائق تر َّ
كش رف ْت بعدما أسدل
تعلن .فاحلق ال ميكن أن يعدم أو ينفى
الس تار عهنا ،ذلكل ،ال بد للحق أن يبان وللرسار أن تس ِ
حىت ولو نفي االنسان أو ُأعدم ..،فلنثق بأن ّه همام حاول الناس أن يكمتوا وأن خيفوا احلقائق ،س تظهر
نتصار همام طال املطال.
للحق قوة ا ٍ
وتس تعلن ل َّن ِ
وأمامنا اليوم خشص ّية اترخي ّية اس تطاعت جبرأهتا وبعملها أن ِ
تقسم التارخي اىل عامل ما قبل االصالح
وعامل ما بعد االصالح ،ذلمك هو املصلح الكبري د .مارتن لوثر اذلي أخذ اصالحه ادليين أبعا ًدا
س ياس ّية واقتصاديّة واجامتع ّية ّغري ْت وجه العا ِمل ،وقادت الحقًا اىل حركة التنوير والتقدّ م العلمي
والهنضة يف ش ّىت جماالت احلياة بعد أن سادت احلضار رة االنسان ّية يف القرون الوسطى عصور من
الظالم والاحنطاط.
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حترر من عقدة "اخلوف" ،ل ّن اخلوف يس تزنف قوى االنسان ادلاخل ّية فيفقد عندها االنسان
لوثر ّ
عاجزا صامتًا.
اجلرأ رة والشجاع رة وختور قواه أمام الوضع الراهن ،فيقف ً
لكن ،أمام حقيقة اعادة اكتشاف رس االجنيل املقدس بأن َّه قوة هللا للخالص للك من يؤمن ،وبأ َّن َّبر
ضاء نور
هللا وحده اكف لتربير االنسان ،مبنأى عن اجهتادات االنسان وأعامهل ،تش ّجع قلب لوثر وأ ر
قلبه ووجدر سالم هللا ادلّ اخيل املنشود.
غاضب منتقم .لقد فعل لوثر لك
رصاع لوثر أن ّه اكن يبحث عن ا ِهل ّالرمح ِة وا ِهل العدل ،وليس عن ا ٍهل ٍ
ما طل رب ْت منه التعالمي الكنس ّية أآنذاك ر
ٍ
ٍ
لكن قل ربه مل
ممارسات
فعهل من
وطقوس وأعاملِ توبة خمتلفةَّ ،
يطمنئ ومل جيد الراحة والسالم اال عندما أيقن بأن بر هللا وحده اكف ليربر اخلاطئ.
 ..عندها فقط تالىش اخلوف من قلب لوثر ،متا ًما كام يف العارش من اجنيل البشري مىت ،يش ّجعنا
يسوع ثالث مرات يف العداد  26،28،31قائال " ال ختافوا" .فاخلوف ،أوال ،قد يتأ ّت من شدّ ِة
َّقو ِة من حياولون اخفاء احلق واحلقيقة ،ويؤكد لنا املس يح يؤكد بأنه " ...ليس مكتوم ْلن يس تعلر ْن وال
خفي ْلن ْ
يعرف"
واثنيا ،اخلوف قد يكون من سطوة البرش اذلين قد يقتلون اجلسد " لكن املس يح يقول لنا ال ختافوا
من اذلي يقتلون اجلسد لكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها"
واثلثًا ،اخلوف قد يتأت من خوفنا بغياب من ينارصان ويقف اىل جانب احلق ،يقول يسوع " أنُت
أفضل من عصافري كثرية"،
أحبايئ،
يتحرر االنسان من اخلوف يقدر أن يكون شاهدً ا للحق االلهيي.
فقط عندما ّ
يتحرر االنسان من اخلوف جيب أن يصغي اىل صوت املس يح واىل الكم املس يح ،فهو
لكن ليك ّ
القائل" ،اذلي أقوهل لمك يف الظلمة قولوه يف النور .واذلي تسمعونه يف ا ُلذن اندوا به عىل السطوح".
مفا معىن ذكل؟
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معىن ذكل أننا وحنن ّمنر يف الشدّ ة والضيق وشدّة الظلمة واحلرية والتحدّ ي علينا أن نصغي لقول
املس يح ،ولصوته اذلي يمسه أحياانً يف أآذاننا هبدوء ومصت .ولكن ما يلكمنا به الرب يف أوقات
كهذه علينا أن نقوهل يف النور ،وما يمسه املس يح يف أآذاننا علينا أن ننادي به عىل السطوح هجارة.
هذا ما فعهل املصلح د .مارتن لوثر يف القرن السادس عرش .بملناس بة لوثر مل يأت جبديد ،سوى أنه
أعاد اكتشاف ّقوة رس االجنيل املقدّ س كام علّمه املس يح واندى به الرسل الطهار .فنحن لس نا أتباع
خشص يدعى بلوثر لكننا أتباع املس يح والكم املس يح بنقاوته كام هو منادى به يف الكتاب املقدّ س.
جفاهر لوثر بلخطاء واملامرسات اليت اكنت متارس يف عصور الظالم ،انتقد عصمة الباب وسلطة الباب
ادلينيّة والس ياس ّية والغري قابةل للنقد ،انتقد حياة الكنيسة وبذخ رجال ادلين وممارساهتم ،انتقد بيع
صكوك الغفران ،انتقد حاةل اجلهل ّالرويح وس يطرة الكنيسة الزمن ّية عىل حياة الناس ،ومنع حرية
الرأي والفكر ومقاومة العمل والعلامء.
والنتيجة اكن صدور فرمان حرمانه من الكنيسة من قبل الباب ليون العارش واعالنه هرطوقيا ،وابحة
وحروب اكثوليكيّة-لوثري ّة حصدت
دمه من قبل االمرباطور شارل اخلامس ،والنتيجة اكنت رصاعًا
ً
عصورا
مئات وأالف الضحااي ،ومهنا حرب الثالثني عام  16٤8-1618يف أوروب ،وكذكل اكنت ً
من املعاداة بني الكنيس تني ،حىت بزغ العرص احلديث برأسه علينا" ،لن ليس مكتوم لن يس تعلن
وال خفي لن يعرف" ،كام قال املس يح.
فنعمة هللا يه اليت تعمل ويه اليت حتفظ وتصون الكنيسة همام طال الزمن .خفمسون عا ًما من احلوار
اللوثري الاكثولييك منذ اجملمع الفاتياكين الثاين ( )1965-1962قادت اىل تفاهامت واتّفاقات
وتقارب،
وختاما اكنت خدمة العبادة املشرتكة يف العام املايض يف عيد االصالح  2٠16 /1٠/31يف لوند
بلسويد ايذاانً بذكرى االصالح امخلسامئة والواقعة يف العام  .2٠1٧فاالصالح اذلي حيتفل به اليوم
يف العامل ول ّول مرة امنا حيتفل به مشرت ًاك بني الكنيس تني اللوثريّة والاكثوليكيّة؛ لنه ّ
يشلك مصدر
قدسة الرسولية .فالنّظرة للوثر مل تعد تكل النّظرة املعادية بقدر ما يه نظرة
بركة للكنيسة اجلامعة امل ّ
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البحث والتّدقيق يف طروحات لوثر وأفاكره االصالحيّة للكنيسة واجملمتع ،فينظر الفاتياكن اليوم اىل
لوثر عىل أنه "شاهد عىل االميان املس يحي" ،وبأ ّن براكت االصالح جيب أن تعم الكنيسة قاطب ًة.
ذلكل َّمت التوقيع عىل االعالن املشرتك حول عقيدة التربير بالميان -واليت يه العقيدة الساس ّية يف
اصالح لوثر -بني الكنيس تني عام  ،1999حيث مت نزع لك حرمات الواحد للآخر والانتقال
يتبق سوى ثالثة أمور للحوار حولها من أجل ّ
الرشاكة
للشهادة م ًعا يف خدمة البرشيّة املع ّذبة ،ومل ر
الاكمةل ويهّ :الرسامة ،العشاء ّالربين ،الكنيسة.
ومما قاهل الباب يوحنا بولس الثاين يف عام  1983مبناس بة ذكرى مرور  5٠٠عام عىل والدة لوثر "
لوثر هو الالهويت اذلي سامه يف طريقة كبرية يف تغيري رادياكيل يف الواقع الكنيس والعلامين يف الغرب
...ا ّن عاملنا ال يزال خيترب تأثريه الكبري عىل التارخي حىت اليوم ،وكذكل ينبغي لنا أن نتأ ّمل يف ذكل
احلدث احملفور يف التارخي ،وننظر نظرة واقع ّية اىل الحداث التارخي ّية".
ويف زايرته لدلير يف الوغسطيين يف ايرفرت العام  2٠11واذلي قىض فيه لوثر ست س نوات قال
الباب بنديكت الرابع عرش "مارتن لوثر هو مصلح عرصه ،اذلي انتقد كنيسة مل تكن منوذ ًجا حيتذى
حتداي روحياا والهوتياا لاكثوليك اليوم .فاذلي شغل فكر وحياة لوثر
هبا  ..مارتن لوثر طرح ويطرح ً
بس مترار اكن سؤاهل عن هللا .كيف أجد الهًا منع ًما "...
ويف اخلدمة املشرتكة الوىل يف السويد العام املايض  2٠1٧ /1٠/31يف عش ية اذلكرى امخلسامئة
لالصالح يف  2٠1٧/1٠/31رصح الباب فرنسيس قائال" :مارتن لوثر اكن غاضب ًا ًً من خطااي
السادس عرش ،النغامسها يف المور ادلنيوي ّة" .كام قال " ،بمتنان ،حنن نعرتف
الكنيسة يف القرن ّ
ونق ّدر ،بأ َّن االصالح سامه يف اعطاء الكنيسة الاكثوليكيّة اهامتم ًا ومركزي ّة أكرب للكتاب املقدس يف
حياهتا وحياة أعضاهئا" .مث أكّد عىل رضورة اس مترار الحباث وادلراسات التارخي ّية والالهوت ّية
املشرتكة ،بني الكنيسة الاكثوليكيّة والكنيسة اللوثريّة ،اليت تقود اىل فهم موضوعي لحداث والهوت
االصالح قائال " ،علينا أن ننظر مبحبة وصدق اىل اترخيينا ،ونعرتف بأخطائنا ونسعى للمساحمة
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والغفران  ...حنن تتوق لن نشفي هذا اجلرح ،يف جسد املس يح .هذا هو الهدف من سعينا املشرتك،
اذلي نسعى لتمنيته بتجديد الزتامنا يف احلوار الالهويت".
أحبّايئ يف الرب،
ان معل الروح القدس ما زال يعمل يف الكنيسة اليوم .حنن ال نس تطيع أ ْن ّ
نغري حقائق التارخي،
ولكننا نس تطيع أن نس تحرض املايض بطريقة خمتلفة تفيد وتبين .ذلكل حنن مدعوون لنسمع صوت
املس يح يف هجادان وطريقنا حنو الوحدة املس يح ّية ،وفامي يقوهل املس يح لنا روير ِ مسه يف أآذاننا لنقوهل
بدوران هجارة يف النور وننادي به عىل السطوح.
بختصار ،االصالح االجنييل هو دعوة مس مترة ملراجعة ِ
اذلات والعودة للحق الكتايب وملفهوم دور
الكنيسة يف العامل .أآمني.
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عظة عيد الميالد المجيد
هللا معنا؟
أشعياء 14:7
بيت لحم 2017/12/31

القس منذر اسحق
راعي كنيسة الميالد اإلنجيليّة اللوثريّة – بيت لحم

امسه ِ َّ
"معانوئِيلر"
الس ّيِد ن ر ْفسه أآي ر ًة :هرا الْ رع ْذ رراء ر ْحت ربل روت ِردل ابْنًا روتردْ عو ْ ر
رول ِك ْن ي ْع ِطيمك َّ
حقيقي؟ وان اكن معنا ،أين هو؟ أنقدر أن نلمسه؟
عامنوئيل .هللا معنا .أحقًا هللا معنا؟ هل هذا ّ
أن نشعر به؟ هل حقًا هللا معنا؟
الرش مث ًال؟
عدوان علينا؟ مل ال حيمي أبناءه وقت ّ
وان اكن فع ًال معنا ،مل يقوى ّ
ما معىن هذه العبارة – هللا معنا؟ ما معناها اليوم؟ فنحن نشعر أنه بعيد عنا – ال يشعر بنا.
جمرد لكمة ،أو شعارات دينيّة .يف فلسطني أو يف مرص أو يف
فللبعض – عامنوئيل – يه عبارة عن ّ
الرش هل اللكمة الخرية .عامنوئيل؟
العراق ،يبدو أن هللا بعيد ال يسأل أو يُت .و ّ
الرش
ما حصل يف مرص هذا الس بوع ،من قتل وترهيب مل ينج منه الطفال ،ذكّران من جديد بواقع ّ
يف عاملنا .عامل وحوش .عامل لكه قسوة .عامنوئيل؟
يف زمن امليالد يف فلسطني هذا العام نتذكّر من جديد قسوة العامل علينا .اعالن رئيس متعجرف
وحتول الرتكي من املس يح واخلالص والسالم
وحتول العيد من فرحة اىل ّمغّ ،
رضب معنوايت الناسّ ،
مشوشني :أحنتفل؟ أم ال؟ وكيف
اىل الس ياسة ،وس يطرت القدس عىل خطابتنا ادلينيّة – وما زلنا ّ
حنتفل؟ ويف وسط هذا ضاع العيد ومعناه ...عامنوئيل؟ هللا معنا؟
وحىت يف حياتنا أيضً ا نشعر أن هللا بعيد عنا – ّ
نصيل ونرصخ طل ًبا للعون ،أو حىت جم ّرد ملسة
اله ّية ،ولكن نشعر أن هللا بعيد عنا .عامنوئيل؟ هللا معنا؟
وللبعض هذه اللكمة – عامنوئيل – لكمة عنرصي ّة اقصائ ّية طائفيّة .هللا معنا تعين الزا ًما هللا علهيم!
(عىل أو ضد من ليسوا منا!)
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القتةل يف مرص قتلوا بمس هللا! ورمبا رصخوا" ،هللا معنا" .وكذا يف الباكس تان يف الهجوم عىل
الكنيسة.
يف المين يقتتلون بمس هللا! واليوم يف المين عدد املصابني يف الكولريا فاق املليون! وأكرث من %8٠
من الشعب ( 28عدد ساكن المين) ينقصهم الطعام والوقود واملياه الصاحلة للرشب ،واملستشفيات.
يقتتلون حتت شعار "هللا معنا" ،بيامن يرصخ الشعب والطفال والضحااي – "أين أنت اي هللا؟!"
املس توطنون حيتلون أرضنا حتت شعار "هللا معنا" و"علهيم"" .واملس يحية "الصهيون ّية ترقص معهم
عىل ذات النغمة.
فهل حقًا رساةل امليالد يه :عامنوئيل – هللا معنا؟ أين وكيف؟ وهل ميكن لهذه اللكمة العربي ّة املركّبة
أن تعود اىل احلياة اليوم؟ هل ميكننا أن نأخذ مهنا العزاء والشفاء لرواحنا؟ أان أومن أن االجابة يه
نعم! فاهلل معنا ...ولكن ان حبثنا يف املاكن الصحيح ...وبقلب منسحق...
انظروا اىل قصة امليالد .س نة وراء س نة عندما أتأمل يف هذه القصة الرائعة أتعجب من اختيارات
جو مشحون س ياس ًيا ،تط ّرف
هللا فهيا ومن عنارصها بلتحديد .لننظر اىل التوقيت أو الظروفّ :
جتسد فيه هللا .يف
ديين ،حامك سفّاح يقتل الطفال ،امرباطورية متعجرفة ...هذا هو الزمن اذلي ّ
ّ
هذه الظروف خيترب هللا!
ولنتأمل يف عنارص القصة :بيت حلم ،الصغرى ،وليس ببل أو روما؛ عائةل متواضعة من النارصة ،ال
مأوى لها ،عائةل همجرة؛ مغارة (كهف) ،رعاة ...يف هذه الماكن خيترب هللا!
نعم ،عندما يرتكنا العامل ويرفضنا ...هناك هللا .عندما نشعر أ ّن ال نصري لنا ...هناك هللا .مع الالجئ
املرشد واملتأمل .مع الفقري واملنسحق .هو يف مغارة يف بيت حلم ومع عائةل مرشدّة يف مرص...
و ّ
انه مع الضعيف واملتّضع واملنكرس القلب .هللا يبحث عن القلب املتّضع واملنكرس .انه يبحث عن
أنقياء القلب ،فهؤالء من س يعاينون هللا.
يعزي ويطمنئ ويقول :أان هللا!
حيول اخلوف اىل فرحّ .
يف خوفنا ...هللا هناكّ ،
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ما أحوجنا اليوم أن نعيد اكتشاف هذا البعد من االميان املس يحي ...فاهلل موجود مع البسطاء
والودعاء .امسعوا ما تقوهل اللكمة عىل لسان أشعياء (:)15:5٧
َلن َّه ه رك رذا قرا رل الْ رع ِيل الْم ْرتر ِفع ،رسا ِكن ا َلب ر ِد ،الْقدوس ْامسهِ :يف الْ رم ْو ِضع ِ الْم ْرتر ِفع ِ الْمقرد َِّس أَ ْسكن ،رو رم رع
وح الْم رت رو ِاض ِع رني ،رو ُل ْح ِ رِي قرلْ رب الْمن ْ رس ِح ِق رني.
الْمنْ رس ِح ِق روالْم رت رو ِاضع ِ الرو ِحُ ،ل ْح ِ رِي ر ر
عامنوئيل ...هللا معنا!
هللا معنا ....عندما نقرتب اليه بقلوب منسحقة ،وروح متواضعة...
هللا معنا ...ان حبثنا يف املاكن الصحيح...
ّ
الرش والظمل والقتل ...فهو هناك .انه مع املنسحقني ،وهو
وحىت وان بدا أن هللا بعيد ،عندما نرى ّ
نفسه حسق من أجل أآاثمنا .فالهنا املعبود هو يسوع املصلوب ،اذلي قتل من املتطرفني دينيًا وصلب
رب
تضامنًا مع املتأملني ومن أجل فداء البرشية .عامنوئيل – هللا معنا – يف صليب اجللجثة .انه ّ
القيامة من املوت .ولن هللا معنا ،مفن وسط اليأس واحلزن سيتف ّجر ينبوع الرجاء والقيامة ...ينبوع
التعزية .ومن وسط س بينا سوف نسمع صواتً يرصخ يف الربية والقفر" :عزوا ،عزوا شعّب يقول
الرب"
ّ
ّ
وسرنّن حيهنا مع العذراء مرمي :ت رع ِّظم ن ر ْف ِيس َّالر َّب ،روتربْهتر ِ ج ر ِ
ويح ِب ِهلل م رخ ِلّ ِصَ ...ل َّن الْقر ِد رير رصنر رع
امئ ،رو ْامسه قدوس ،رو رر ْ رمحته ا رىل ِج ِيل ا َل ْجيرالِ ِل َّ َِّل رين يرتَّقون ره .رصنر رع ق َّو ًة ِب ِذ ررا ِع ِه .رشتَّتر
ِيب رع رظ ِ ر
ِ
رص رف
ايس رو ررفر رع الْمتَّ ِض ِع رنيَ .أ ْش رب رع الْجِ ريا رع خ ْ ررري ٍات رو ر ر
الْم ْس رت ْك ِ ِرب رين ِب ِف ْك ِر قلوهبِ ِ ْمَ .أ ْن رز رل ا َل ِع َّز راء رع ِن ْال رك رر ِ ِّ
ا َل ْغ ِن ري راء فر ِار ِغ رني.
عامنوئيل ...هللا معنا ...نعم ،هللا معنا ...أآمني.
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هاجوب جارابيد مليكيان)1966 - 1899 ) 1
إعداد الدكتور رؤوف عازر

ودل هاجوب س نة  1889يف بدلة ( Klessiehلكمة ترك ّية مبعىن كنيسة) قرب مدينة دايربكر الرتك ّية.
املكونة من ثالثة أطفال يف مزنل جدّمه يف القريّة .اكن جدّه مزارعا غن ّيا وميكل الكثري
سكنت عائلته ّ
من الارايض الزراع ّية ،واخلراف ،والبقار .اكنت عائلته وكثري من عائالت البدلة قد انسحبت يف
مثانينات القرن التاسع عرش من الكنيسة الرمن ّية الارثوذكس ّية ،وانضمت اىل الكنيسة االجنيلية اليت
اكن املبرشون المريكيون قد انشأوها يف بدلهتم .تويف وادله س نة ّ ،189٤
فتوىل جدّ ه رعايهتم .قتل
جدّه من قبل التراك يف مذحبة عام  ،1896هرب هاجوب مع أ ّمه ،وجدّته ،واخوته من القريّة،
ترشدوا ،ولكن هللا وههبم احلياة والنجاة من اجملرمني والقتةل الاتراك .عادوا س نة  189٧اىل قريهتم
و ّ
وكذكل أآخرون من الناجني من املذاحب ليجدوها مد ّمرة ،وحمروقة .قام عدد من أبناء القرية مع أخيه
البالغ من العمر أآنذاك أربعة عرش عا ًما ببناء غرفة للك عائةل .كام حصل أخوه عىل بعض املال فاشرتى
حرااث ليعيل عائلته.
بغال ومعل ّ
أدخلته وادلته وجدته يف ميُت اجنييل اتبع لالرسالية المريكيّة يف مدينة مردين  Mardinحيث عاش
ودرس حىت عام  ،1899حني أرسل برفقة عرشة اطفال يتاىم اىل "دار اليتام السوريّة" يف
القدسّ .
وخترج س نة  19٠9ليس تقر ويعمل
تعمل هاجوب يف مدرس هتا االبتدائ ّية ،ويف الس ميينارّ ،
يف القدس .ثبّته الرئيس تيودور ش نلّر ،وزرع فيه بذرة الاميان الاجنييل احلي ،وحب العطاء للكنيسة.
معل موظفا يف قنصل ّية االمرباطوريّة المنساويّة يف القدس ملدة تسعة أعوام ،وذكل حىت اهنيار
االمرباطوريّة المنساويّة يف أعقاب احلرب العامل ّية الوىل س نة .1918
تزوج س نة  1913من عط ّيه حنّوش ،ورزقهم هللا ابنني (ليفون وفاهان) وابنة (اانهيد) .درس
ّ
يدرس عمل النفس يف اجلامعة
فسورا ّ
ليفون يف الوالايت املتحدة المريكيّة عمل النفس ،وأصبح بر ً
المريكيّة يف بريوت ،درست ابنته أانهيد أيضً ا يف الوالايت املتحدة المريكيّة وحصلت عىل درجة
1
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مدرسة يف جامعة بريوت .أ ّما ابنه فاهان فدرس التّجارة
تقرت للعمل ّ
ادلكتوراه يف عمل املكتبات ،واس ّ
ومعل مع وادله يف ادارة رشكهتم التجاريّة.
أ ّسس مع وادل زوجته س نة  1919رشكة جتاريّة ،جنح العمل فافتتحوا فروعا للرشكة يف ايفا ،وحيفا،
و ّمعان جبانب فرعها الرئييس يف القدس .اس متر النجاح حىت العام  193٠حيث تأثّرت الرشكة من
الزمة والركود الاقتصادي العاملي فاضطروا اىل اغالقها .ساعده الربوبست راين يف احلصول غىل
وظيفة دلى واكةل النباء الملان ّية يف القدس يف أعقاب افالس رشكته التجاريّة ،واس متر يف العمل
حىت اعتقاهل يف أآب  1939قبيل احلرب العامل ّية الثان ّية من قبل الربيطانيني ،وز ّجه يف املعتقل حىت
العام  19٤٤فقط لعالقته وصداقته مع الملان.
انتخب س نة  1929يف أول معدة ّ
شلكت "لطائفة املدينة" (واكنت تدعى طائفة املارس تان)،
وشارك يف صياغة أ ّول دس تور ونظام هبدف تأسيس طائفة اجنيل ّية فلسطينيّة تشارك ّية يف القدس
تض ّم طائفة املدينة ،وطائفة امليُت (واكنت تدعى طائفة ش نلّر).
منتدب من الكنيسة اللوثريّة المريكيّة) عند أواخر
ع ّينه دكتور مو ّل ( Dr. Edwin Mollاذلي اكن ً
العام - ،19٤٧وذكل بناء عىل توصية القس شديد بز احلداد ،والقس داود حداد -مساعدً ا هل يف
متابعة شؤون املؤسسات الملان ّية يف القدس .وبقي يف هذا العمل حىت عام  ،1955ومعل عىل ملّ
مشل الطوائف االجنيل ّية اللوثريّة يف القدس ،وبيت حلم ،وبيت جاال .ويف ادارة مستشفى الاوغس تا
فكتوراي عىل جبل الزيتون ّاذلي اكنت تديره واكةل غوث ّ
الاحتاد اللوثري العاملي.
عضوا يف أول معدة لطائفة القدس العرب ّية يف ربيع العام  ،1952وخدم فهيا حىت انتخابت
انتخب ً
عضوا يف جلنة ادارة املقربة اللوثريّة يف بيت
العمدة التالية اليت أجريت يف ربيع عام  2.1955كام خدم ً
حلم3.

2
3

حسب سجل وقائع اجتماعات عمدة القدس.
وقائع جلسة لجنة المقبرة بتاريخ .1954/7/6
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انتقل للسكن واحلياة يف رام هللا بعد تقاعده عام  1955من العمل يف الاحتاد اللوثري العاملي ،وانضم
اىل الطائفة اللوثريّة ،اليت اكنت يف قيد التأسيس ،واكن خري مساعد للقس بمس جنم يف بناهئا.
معدهتا٤.

أنتخب يف الانتخابت الوىل لطائفة رام هللا اليت عقدت يف  1958/8/31عضوا يف
وانتخب من العمدة لميث ّل طائفة رام هللا يف اجملمع الكنيس ال ّول للكنيسة الاجنيل ّية اللوثريّة يف
الردن ،وانتخبه اجملمع عضوا يف اجمللس الكنيس الول للكنيسة اللوثرية يف الردن5.
ّ
ً
مث ّل الكنيسة يف املؤمتر الثالث لالحتاد اللوثري العاملي اذلي عقد يف صيف عام  1963يف العامصة
الفنلندية هلس نيك6.
ّ
اقمي يف العام  -1963مبناس بة اليوبيل اذلهّب لزواجه من عط ّية حنوش -قداس احتفايل كبري يف
كنيسة الرجاء يف رام هللا ،تاله حفل اس تقبال يف قاعة الكنيسة ،وغذاء يف فندق رام هللا .وحرض
ابنه الربفسور ليفون مليكيان ،وابنته ادلكتورة أانهيد مليكيان خصيصا من بريوت ملشاركة وادليم
يف احتفال يوبيل زواهجام٧.
عضوا يف معدة كنيسة ّالرجاء اللوثري ّة يف رام هللا يف دورهتا الثانية يف عام  ،1963وانتخب
انتخب ً
لميثل معدة رام هللا يف مجمع الكنيسة اللوثري ّة يف دورته الثان ّية ،وانتخبه اجملمع عضوا يف اجمللس الكنيس
يف دورته الثانية8.
ّ
تويف يف اكنون الول  1966ودفن يف رام هللا.

4
5
6
7
8

حسب سجل وقائع اجتماعات عمدة رام هللا.
Im Lande der Bibel, 1/1962, P. 28
حسب سجل وقائع المجلس الكنسي جلسة  43بتاريخ .1962/9/14
كنيستك ،المجلد  ،10عدد  ،1964/1ص22 .
كنيستك ،العدد السادس .1963
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عواد
لمحة عن حياة المربّي الفاضل عبدهللا أنطون ّ
بقلم السيدة شيرين عواد هالل

ودل يف بيت ساحور س نة  .19٤2ترعرع فهيا ،وأمكل تعلميه الابتدايئ يف املدرسة الاجنيل ّية اللوثريّة
بيت ساحور .أمكل ادلراسة الثانويّة يف لك ّية ال ّمة يف القدس أآنذاك .وبعد ذكل ع ِ ّني أس تا ًذا ملدة
س نتني يف اللكية نفسها ،واس تطاع ان جيمع بعض النقود ليمكل دراس ته يف اخلارج .سافر الس تاذ
عبدهللا لرتكيا يف أنقرة وقد خترج عام  196٧بتخصص لغة اجنلييّة .مل يس تطع العودة ملوطنه بسبب
حمرر ومرتمج يف االذاعة الردن ّية.
احلرب فأقام يف الردن ومعل بوظيفة ّ
تعرف عىل زوجته
بعد س نتني غادر اىل ليبيا ،ومعل أيضا يف نفس اجملال يف االذاعة الليبيّة ،وهناك ّ
هنيى حلمي ترزي اليت هربت أيضا من احلرب ومل تس تطيع احلضور اىل غزة .وعاش وزوجته يف ليبيا
مدّ ة مثاين س نوات وبعدها ّقرر الرجوع لفلسطني .عند العودة معل الس تاذ يف املدرسة اللوثريّة معل ًما
للغة االجنليية منذ عام ّ 19٧٧
مكرسا نفسه للتعلمي .وبعدها
حىت تقاعده وفيه قىض معظم ش بابه ّ
أصبح انئب مدير عام  198٠وأثناء معهل يف املدرسة اكن يكتب بعض املواضيع ،واكن يدقّق
النّصوص بلّلغتني العرب ّية واالجنلييّة ملن يطلب منه ذكل لن ّه اكن يتقهنام متا ًما ،وأتقن الشعر وأحبّه
واكن يردّد دامئًا البيات ّ
الشعريّة امجليةل .وسافر عدة مرات ممثال للمدرسة اللوثري ّة وخاصة اىل السويد
حيث ُأطلق عليه السفري الفلسطيين للمدرسة اللوثري ّة يف السويد.
عضوا يف عدة مراكز هتُت بلسالم مهنا مركز
واكن الس تاذ عبدهللا مل اما بلوضع الس يايس .واكن ً
التقارب بني ّ
الشعوب وأيضا حركة فدا .وأ ّما يف اجلانب الاجامتعي فقد اكن يشغل منصب رئيس
ادارة مركز البسمة ذلوي الاحتياجات اخلاصة التابع ّ
تطوعا وبال
لالحتاد النسايئ ،واكن لك معهل ّ
أجر ،واس تطاع جبهده اخلاص أن جيمع التّ ّربعات من خمتلف ادلّ ول للمركز؛ وذكل لن ّه اكن يؤمن
بلفرص املتساوية حىت ذلوي الاحتياجات أ ااي اكنوا وايامن اكنوا.
تقاعد الس تاذ عبدهللا من معهل يف املدرسة الّلوثري ّة يف  ،2٠٠1/8/31ولكن معل يف نفس
متفرغ ،ولكنّه بقي ملزتما بملشاركة يف مجيع النّشاطات املدرس ّية،
املدرسة فرتة من الوقت معلّ ًما غري ّ
واكن دامئ احلضور اىل الكنيسة اليت اكنت تعطيه التشجيع وااللهام حىت يف وقت املرض.
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رحل عنا الس تاذ عبدهللا عن معر يناهز  ٧5س نة اثر نوبة قلب ّية .رحل عنا بجلسد ولكن معهل
الصاحل والسرية ا ّلط ّيبة تبقى معنا.
لقد نعى الس تاذ عبدهللا الكثري وها حنن اليوم نقرأ راثءه عن نفسه:
وذكرك عاطرا س يظل فينا
أب شادي فراقك لن يكوان
وكنت مرب ايا فهيا أمينا
أتيت اللوثريّة لست أنىس
املوهجني اىل لك رمن حياول طمس الهويّة الفلسطينيّة ّ
وأيضا اكن يردّد هذين البيتني ّ
ووهجهام اىل
ترمب :
وحموت اترخيي ومعتقدايت
أتظن أن ّك قد طمست هوييت
ْ
عبثا حتاول اي "ترمب" فثائر أان اكلقيامة ذات يوم أآيت
ومك اكن يدرك أ ّن هذه احلياة زائةل! فكنّا نسمعه دامئًا ً
قائال عىل لسان ّ
الشاعر أيب البقاء ّالرندي
وخاصة يف
ّ
الفرتة الخرية من حياته:
ِّ
يغر بطيب العيش انسان
للك يش ٍء اذا ما ّمت نقصان
فال ّ
رسه زمن ساءته أزمان
يه ال ّايم كام شاهدهتا دول رمن ّ
وهذه ادلّ نيا ال تبقي عىل أح ٍد وال يدوم عىل حالٍ لها شان
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صة قصيرة
ق ّ

ميخائيل رشماوي  /بيت ساحور

روى يل الس تاذ املرحوم عبدهللا قبل فرتة من وفاتِه حادثة حقيقيّة حصلت مع وادله واكن الس تاذ
عبدهللا مشار ًاك هبا ،ولقد صغهتا عىل شلك ّقصة قصرية
اكن يو ًما بردًا حني أفاق أبو عيىس عىل صوت زوجته أم عيىس ويه تناديه (ايهلل اي أبو عيىس
الس يعة س تة بدّ ك تقوم عىل شغكل) متلمل أبو عيىس يف فراشه ادلائف و ّلف نفسه ّمرة أخرى بلحافه
يريد أن يواصل النوم ،ولكن صوت امرأته ومناداهتا هل مرة أخرى جعلته يهنض برسعة من فراشه
ويرتدي مالبسه ويهت ّيأ لتناول (لقمة) قبل أن يتو ّجه اىل معهل ،وهو يتذكّر أ ّن اليوم هو السبت وهو
موعد اس تالم أجرته الس بوع ّية .تو ّجه يف ذكل الهنار البارد اىل أحد مصانع الصدف يف بيت حلم،
ومل يكن العمل متوفّ ًرا بسهوةل ل ّي خشص يف وقت اكن الاس تعامر االجنليي جيمث عىل الصدور يف
السعيد رمن اكن حيصل عىل معل.
السعيد ّ
فلسطني ،ذلا ّ
جمزاي ولكنّه اكن اكف ًيا لسد جز ٍء من احتياجات العائةل الفقرية .اكن الجر يف ذكل
مل يكن الجر ً
الوقت نصف لرية يف اليوم ـ وبلتايل يكون الجر يف الس بوع ثالث لريات.
أهنيى أبو عيىس معهل يف ذكل اليوم واس تمل أجرته اكم ًةل (ثالث لريات) ،ووضعها يف جيبه ،وعاد
اىل أرسته حيمل ّ
الغةل الس بوعّية  ،واكن معتادًا يف هناية ّ
لك أس بوع أن يعطي هذه الغةل لزوجته
تترصف هبا وتدّ بر أمور العائةل املعيش ية  ،ذلا ما أن وصل بيته ووجد زوجته وأبناءه يف
تدّ خرها و ّ
انتظاره ّ
حىت مدّ يده اىل جيبه ليعطي زوجته (املصاري) ،ولكن اي للمفاجأة مل جيد املصاري  ،ذهل
سةل الغداء ّ
وفتش يف(ع ّبه) ويف ّ
كثريا وفتّش يف مجيع جيوبه ،ولكن مل جيد شيئًا ّ
لعهل يكون قد وضعها
ً
يف ٍ
ماكن غري املاكن اذلي ّ
تعود أن يضع فيه الجر ،ولكن بال فائدة  ،ماذا حدث ان ّه تعب أس بوعٍ
حس بقشعرير ٍة ترسي يف بدنه ،واعرتاه ذهول
اكمل؟ كيف س يدبرون أمورمه يف هذا الس بوع؟ أ ّ
38

هائل ،أهجده العرق مع أ ّن الطقس برد ،وأفاق من الصدمة ً
قائال :البد أ ّن املبلغ قد سقط من جيبه
أثناء عودته من العمل فلقد اكن الهواء شديدً ا.
واختذ قراره الرسيع  :ه ّيا اي أبناء هيا اي زوجيت لنذهب ونبحث عن (املصاري) ،ومل يرتدّد أي مهنم
يف الاس تجابة لقرار الب ،وخرجوا لكّهم الب وابناه عيىس وعبدهللا وزوجته للبحث عن الجرة
املفقودة يف يو ٍم (مزوبع) ومشر ْوا يف نفس الطريق اذلي سار فيه الب  ،وحبثوا هنا وهناك  ،واي
للفرحة وجد أحد البناء لرية  ،وبعد ٍ
مضن رصخ أحدمه /لرية لرية  ،عرثوا عىل لريتني  ،ولكن
حبث ٍ
الن
بقيت لرية وما داموا قد وجدوا اثنتني فال ب ّد أن تكون الثالثة موجودة ،وواصلوا حبهثم برصار؛ ّ
مجيع أفراد الرسة اكنوا ال يريدون أن يضيع تعب الوادل سدً ى  ،نظر أحد البناء اىل جانب الطريق
ورأى عش بة شوكية ويف داخلها يشء ال يدري ما هو  ،اقرتب واي للمفاجأة اكنت اللرية الثّالثة وقد
لفّها الهواء داخل العش بة  ،واي للسعادة الغامرة واي للفرحة الكبرية ! وجدوا اللريات الث ّالثة املفقودة
وعادوا هملّلني منترصين ،وعاد الب مغ ً
معل أآخر.
يّي نفسه ليوم ٍ
تبطا ّ
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الحجر
قصة من كتاب بنك اإليمان
تجميع وإعداد د .رؤوف عازر

يف أحد ال ّايم اكن رجل أعامل انحج وثري يقود س يارتره الفخمة من نوع جاكوار يف أحد شوارع
مدينة نيويورك املزدمحة بلس يارات املركونة عىل اجلانبني .اكن من عادته الس ياقة برسعة ،ولكن يف
ختوفا من أن يقفز أحد الطفال أمام س يارته
مثل هذه الشوارع اكن دوما يقود س يارته ببطء وحبذر؛ ّ
فيدهسه .اذ انه كثريا ما جتد الطفال يف مثل هذه الاحياء يلعبون عىل الرصفة ويف الازقّة وكثريا
ما ترامه يف لهومه خيتبئون بني الس يارات املركونة ،وال ينتهبون حلركة الس يارات يف الشارع.
عند مروره يف الشارع املذكور مل يلحظ وجود أطفال ،وبلتايل قاد س يارته مطمئنًا بني تكل
فورا ،ونزل
الس يارات املركونة جبانّب الشارع .وجفأة اصاب جحر بب س يارته اجلانّب فأوقف س يارته ً
طفل
راكضا اىل املاكن اذلي ُألقي منه احلجر؛ أآمال االمساك بجلاين ومعاقبته .مل جيد هناك سوى ٍ
قص ٍري و ٍ
ضعيف واق ًفا فأمسك به بغضب شديد ودفعه حنو س يارة مركونة صارخا " :من أنت؟ وملاذا
قذفت س ياريت حبجر؟ ،ا ّن هذه الس يارة اليت قذفهتا بحلجر جديدة وتصليح ادلمار اذلي حلق هبا
س يلكّف الكثري من املال! ق ّل يل ملاذا فعلت هذا؟".
نظر الطفل اىل الرجل نظرة حزينة ّ
تعرب عن أسفه قائال " :عفوا س يدي ،انين أآسف جدا
ملا فعلت ،ان ّين رميت احلجر لنين مل أجد وس يةل أخرى اليقاف الس يارات املارة يف هذا الشارع".
مريم أرضً ا قائال " :هذا أيخ ،لقد وقع من
وبعينني مملوءاتن بدلموع أشار الصّب اىل طفل أآخر ّ
املتحرك؛ وأان عاجز عن رفعه واجالسه اثنية يف كرس يه .س يدي أميكنك ومن فضكل أن
كرس يه ّ
تساعدين عىل رفعه ووضعه اثنية يف كرس ّيه املتحرك؟ ".
بصعوبة اس تطاع الرجل أن مينع دموعه من الانس ياب ،ودون أي تعليق وعالمات التأثّر
الشديد بدية عىل مالحمه ذهب اىل الطفل املعاق واملطروح أرضا ،رفعه وأجلسه عىل كرس يه
املتحرك.
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" جزيل الشكر اي س يدي ،وهللا جيازيك خريا ويباركك ابدً ا " قال الصّب املذنب لرجل
الاعامل الرثي .مث دفع كريس أخيه وتو ّجه حنو بيهتام ْ
وانظرا الهيام وأفاكره
اتركني رجل الاعامل صامتًا ً
يف عامل أآخر.
قررا الامتناع عن تصليحها
ببطء رجع الرجل اىل س يارته ،وتأ ّمل ماكن رضبة احلجر ،م ً
وابقاءها كام يه كرساةل تذكّره يوميا أن يبطئ وأن يعيش دوما فا ًحتا عينيه وأذنيه حلاجات وضيقات
الآخرين ،وبلتايل لن يسمح لحد أآخر أن يقذفه اثنية حبجر؛ ليلفت نظره لواقعة ما.
ا ّن هللا يمس لرواحنا ويتلكّم اىل قلوبنا دو ًما ،أحياانً وعندما نكون منشغلني يف مهوم احلياة
ومشألكها ال جند الوقت لنسمع صوته ياتفنا ،ان انشغالنا عن سامع صوتره يدفعه أحياان لن يرمينا
حبجر ليلفت انتباهنا ويفتح أعيننا وأذنينا وقلوبنا .انه بال شك يبقى خياران ّ
الشخيص أن نسمع هل
ونصغي للكامته ،ان ّه خياران ّ
الشخيص دو ًما لن نفتح هل قلوبنا ليدخل ويسكن فهيا .ان ّه دو ًما موجود
حولنا وبيننا ،وأحياان يتلكّم عرب اشخاص الينا وأحياان يقذفنا "حبجر" ليلفت انظاران اليه ،ان ّه حيبنا
ويريد خالصنا ولكن قبول ِ
عرضه هذا او رفضه يبقى خياران.
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تقرير مكتب المرأة
إعداد السيدة رنان عيسى

مت انشاء مكتب املرأة ملتابعة مجيع القضااي املتعلقة بلنساء يف الكنيسة بشلك خاص ،ويف اجملمتع
الفلسطيين بشلك عام .تسعى جلنة املرأة اىل متكني املرأة من حتقيق تغيري كبري من خالل زايدة الوعي
العام واملعرفة حبقوق املرأة مما يؤثّر اجياب ايا يف لك الجيال احلال ّية واملس تقبل ّية.
يدف مكتب املرأة اىل حتقيق املساواة والعداةل بني اجلنسني ،تعيني نساء يف مناصب قيادي ّة ،تعزيز
تعلمي املرأة لتأهيلها للمشاركة الاكمةل يف احلياة العمل ّية واملهن ّية مع الرتكي عىل التعايش واحرتام ادلّ ايانت
الخرى ،وتعزيز قمي السالم والعداةل .وبناء عىل ذكل هدفنا هو تشجيع الرشاكة واملشاركة الروحيّة،
والعمل بشلك جامعي مع ّ
املنظامت النسوي ّة احملل ّية والعامل ّية للرتكي عىل منارصة حقوق املرأة يف اجملمتع
والكنيسة والبيت ،والعمل عىل تغيري القوانني الظاملة حبق املرأة واحقاق حقوق الانسان الساس ّية
وحماربة الظمل والاحتالل.
يف  23مارس  2٠18شاركت مثانون س يدة من طوائفنا اللوثري ّة اخملتلفة يف القدس ومناطق السلطة
الفلسطينية بربانمج يف مدينة ايفا ً
احتفاال بليوم العاملي للمرأة وعيد الم .تض ّمن الربانمج جوةل بصحبة
املرشد الس يايح فرج الّاليت حبيث قام برشح اخللفيّات التارخي ّية وادلينيّة حول الكنائس واملعامل.
الربانمج مشل أيضً ا بعض الفعاليات والرتانمي بالضافة اىل جلسة لتناول وجبة الغداء يف مطعم حميل.
ور ّحبت جلنة املرأة جبميع النساء املشاراكت وق ِّدمت لهن هدااي ليس فقط لالحتفال هبن كهمات بل
كنساء أيضً ا
بالضافة اىل ذكل ،شاركت مائة س يدة مبؤمتر للنساء يف اسطنبول تركيا من  6اىل  13أغسطس.
دعا املؤمتر اىل التأ ّمل والاسرتخاء والزماةل بني النساء من الطوائف اللوثري ّة اخملتلفة من القدس ،رام
هللا ،بيت حلم ،بيت جاال ،بيت ساحور والردن .عىل الرمغ من القيود اليت تفرضها ارسائيل عىل
تنقل الفلسطينيني داخل الرايض احملتةل ،حتدّ ت الكنيسة ومكتب املرأة مجيع القيود اليت فرضهتا
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ارسائيل ،ومتكّنت من احلصول عىل تصارحي خاصة للسفر من مطار الدل (مطار بن غوريون) .وعىل
اثر ذكل اكنت الرحةل مرحية ومت جتنّب تاكليف السفر االضافية من معرب جرس اللنّب للوصول اىل
مطار امللكة علياء ادلويل يف عامن .وقد مشل املؤمتر تأمالت صباحية وترانمي من اعداد القسس وجلنة
املرأة ،بالضافة اىل زايرة العديد من املعامل التارخي ّية والس ياحيّة يف تركيا مثل جوةل البسفور ،متحف
أآاي صوفيا ،قرص توباكيب ،جراند بزار ،س باجنا ،جزر المريات وبورصا.
تعرفت النساء عىل بعضهن البعض وهو أمر يصعب القيام به يف
وقد مت حتقيق هدف الرحةل ،حبيث ّ
فلسطني بسبب نقاط التفتيش اجلارية واجلدار الفاصل .العمل امجلاعي ّ
املنظم اذلي قامت به جلنة
وحرصهن الشديد عىل املساعدة أ ّدى اىل جناح ورفع جودة املؤمتر اىل حد كبري.
املرأة،
ّ
ومبا أننا نقرتب من مومس العياد اجمليدة ورأس الس نة املباركة ،س يقوم مكتب املرأة بتخطيط احتفال
الدفنت يف بداية شهر اكنون الول .سيتخلل الربانمج وجبة عذاء ،ومن مث قراءات وصلوات وتراتيل
ميالدي ّة وهنا نش ّجع س يداتنا العزيزات من خمتلف الطوائف املشاركة يف هذا الاحتفال.
فرداي بل مع ًال مشرت ًاك ،فبدوري أو ّد شكر
ويف اخلتام أو ّد أن أ ّنوه بأ ّن هذا العمل هو ليس مع ًال ا
س يادة املطران س ين ابراهمي تشاريل عازر ،والس يدة هنةل عازر وجلنة املرأة عىل املبادرات ،ومسامههتم
يف جناح فعال ّيات مكتب املرأة.
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من مكتب مدير التربية

اعرت رف فيه هبويّة
يوم االصالح هو أ ّمه يوم عند اللّوثريّني يف مجيع أحناء العامل .ان ّه اليوم ّاذلي ِ
ردن والرايض املقدّ سة ومجليع الكنائس
اللّوثريّني ،جفعهل أ َّمه يوم للكنيسة االجنيل ّية اللّوثريّة يف ال ّ
اللوثرية حول العامل.
لقاء ّ
الص ّف الثّامن
لطالب املدارس اللّوثريّة الربع من ّ
يف عام  ،2٠٠6أقامت دار النّدوة ادلّ ول ّية ً
ّ
حىت احلادي عرش لاللتقاء والاحتفال بيوم االصالحَّ .مت الاحتفال يف قاعة املرسح حيث مشل
الفين.
فقر ٍات من الغناء واملرسحيّات والداء ّ
وقد حرص مكتب الرتبية منذ ذكل عىل اس متراري ّة هذه الاحتفاالت ّ
لك عام بعد ذكل ولكن بهنج
نواي مجليع ّ
الص ّف الثّامن يف املدارس اللّوثريّة لالحتفال بالصالح يف
طالب ّ
أ آخر ،ممّا جعهل تقليدً ا س ا
هناية أكتوبر.
لك عام يلتقي ّ
َّ
الص ّف الثّامن من مجيع املدارس اللوثري ّة مبا فهيم طاليتا قويم ،مس يح ّيون
طالب ّ
ومسلمون ،يف مدرسة دار اللكمة ل نري ّموا ترانمي عيد االصالح وميارسوا اللعاب و ّالرايضة والفنون
وا ِحل ررف ،وال ّمه أن يتعلّموا عن االصالح ومارتن لوثر.
لك عام لالحتفالّ ،مير مجيع ّ
الص ّف الثامن ّ
الط ّالب بتجربة االصالح .والّيت تشمل النشطة
مبشاركة ّ
السابقة من مرسحيّات عن حياة مارتن لوثر واالصالح ،وعروض (بور بوينت)
كام يف العوام ّ
لك عام يف منتصف سبمترب؛ حيث يُت تعريف ّ
يبدأ االعداد ليوم االصالح ّ
الص ّف الثّامن من
طالب ّ
مجيع املدارس اللّوثريّة ،عىل معىن االصالح وأثره يف حياتنا اليوميّة.
خالل شهر أكتوبر /ترشين أ ّول ،اكنت مواضيع املدارس اللّوثريّة يه االصالح وحياة املصلح الكبري
الصباحيّة و َّ
بايح واملناس بات املدرس ّية الخرى
الطابور ّ
الصالة ّ
مارتن لوثر ،في ُّت دمج هذا يف ّ
الص ّ
ودروس ادلّ ين .ويتعاون ّ
الطالب يف التّحضري للنشطة مع معلّمهيم .ويف ِّ
لك عام ختتار لك مدرسة
ً
نشاطا خمتل ًفا لتقدميه يف يوم االصالح.
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يعترب موقع الكنيسة اللّوثريّة موق ًعا اعالمياا رائ ًعا www.lutherinarabic.org. ،يقدّ م ّ
للط ّالب
معلومات عن االصالح وحياة مارتن لوثر.
املدعوون يو رم االصالح حبفل الافتتاح مجليع ّ
الص ّف الثّامن من املدارس
طالب ّ
يبدأ املعلّمون ّ
اللّوثريّة الربع؛ حيث ي ُّت القاء لكمة ،ومب راركة اليوم من قبل س يادة املطران ،تليه لكمة مدير الرتبية
يف الكنيسة مخاط ًبا ّ
الط ّالب فهيا بلكامت عن أ ّمه ّية االصالح كعمل ّية مس ّمترة .مث يدعو مدير الرتبية
مجيع طلبة الصف الثامن لتقدمي حبث مكتوب عن معىن وأمه ّية االصالح يف يومنا احلارض ،وحتديدً ا
فضل ثالثة أحباث يف لك
يف جممتعنا الفلسطيين لتسلميه قبل هنية الفصل الول .وحيصل مقدمو أ ِ
مدرسة عىل جوائز نقدي ّة من مكتب الرتبية يف الكنيسة ( 12جائزة) ،حيث تقوم جلان خاصة
بدراسة الحباث وغربلهتا واختيار أفضل ثالثة من لك من املدارس الربعة.
ّمث ينقسم ّ
الط ّالب اىل مخس مجموعات ،ويتناوبون من خالل مخسة أنشطة خمتلفة ،تتض ّمن أنشطة
ممتعة مثل ّالرايضة والفنون ،حيث يقوم ّ
الط ّالب بنتاج وردة لوثر ومعرفة معىن ّ
لك رمز ولون
بالضافة اىل ترانمي االصالح واحلوار حول أ ّمه ّية االصالح يف املايض ويف س ياقنا احلارض ،وعرض
محوسب حول مارتن لوثر واالصالح.
بعد الانهتاء من النشطة ويوم االصالح ينض ّم مجيع ّ
الط ّالب اىل معلّمهيم لتناول الغداء ،ويغادرون
ومه ممتلئون بروح االصالح و ّالرساةل الّيت تقف وراءه.
ايس  ،2٠19/2٠18س يقوم مكتب ّالرتبية بتنفيذ مرشوع كبري لتطوير ّ
املوظفني
يف العام ادلّ ر ّ
معمتِدً ا يف ذكل عىل الفلسفة ّالرتبويّة لتصنيف (بلوم) ملهارات التّفكري.
تصنيف بلوم هو مهنج ّية ال تقدّر بمثن لتوس يع همارات التّفكري ،ويرتبط مبارشة بواحد من أ ّمه ِق ري ِمنا
سطيين.
الساس ّية يف املدارس اللوثرية ،وهو تقدمي تعلمي شامل عايل اجلودة جملمتعنا الفل ّ
نرش الربوفيسور بنجامني بلوم أ ّوال التّصنيف عام  1956بعد سلسةل من املؤمترات ا ِملهْن ّية حول
الهداف التّعلمي ّية .ومت ّت مراجعته وتنقيحه عام ّ 2٠٠1مث ُأعيدر نرشه ،ويس ّمى الآن تصنيف بلوم
عنرصا أساس ايا يف تعلمي املعلّمني احلديثني يف لكّ ّيات
املنقّح .ومنذ العام  ،2٠٠1اكنت هذه التّقن ّية ً
تدريب املعلّمني حول العامل.
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الس تة للقدرات املعرفيّة يه:
املس توايت ّ

قد يكون من املغري خت ّيل املهارات ذات املس توى العايل ،اهنا أفضل من املهارات ذات املس توى
لكن يف الواقع قد يكون من الفضل اعتبار املس توايت اخملتلفة للمهارات كامنذج خمتلفة حممتةل.
الدىنْ ،
ومن امله ّم بلتّأكيد معرفة احلقائق واملعلومات .ومن املعروف جيّدا من خالل التّجربة والبحث أيضً ا
أ َّن النّاس ّاذلين يعرفون الكثري يكونون قادرين عىل التّعمل بسهوةل أكرب.
ما يه قمية التّ ّعمل عن همارات التّفكري؟
ا ّن املعرفة يف العرص احلديث رخيصة .ميكننا أ ْن ّ
نتعمل أي ّة حقيقة يف غضون ثوان قليةل من خالل
البحث يف االنرتنت .لكن من المه بكثري يف العامل احلديث معرفة كيفية اس تخدام هذه املعلومات
وكيفيّة انشاء معلومات جديدة.
طريقة رائعة لتوس يع التّفكري يه طرح الس ئةل ،مفثال:
الس تة للتّصنيف املعدّل لـ بلوم؟
التذكر  -ما املس توايت ّ
الفهم  -كيف ترتبط املس توايت الس تة يف الهرم املعدل م ًعا؟ ماذا يقصدون؟
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التطبيق  -كيف ميكن اس تخدام هذه املهارات للتّأثري عىل التّدريس و ّ
تعمل ّ
الط ّالب؟ هل ميكنك
تطبيق هرم بلوم عىل علوم أخرى ،عىل سبيل املثال العلوم الفيايئ ّية؟
التّحليل  -ملاذا يعمل الهرم يف بعض الحيان وليس يف أحيان أخرى؟ ما ّاذلي جيعهل انحج ًا؟
القوة والضّ عف يف هذا النّموذج من التّفكري؟
التقيمي – ما يه نقاط ّ
اخلاص ملهارات التّفكري؟ هل ميكنك تطوير تصنيف للنشطة
الابتاكر  -هل ميكنك تطوير تصنيفك ّ
الخرى ،عىل سبيل املثالّ ،
الطبخ و ّالرايضة؟
مدرب ذو كفاءة عالية
من خالل هذا املرشوع يف العام ادلرايس احلايل  ،2٠19/2٠18س يقوم ّ
مدريس املدارس اللوثرية يف معرفة ،واس تخدام
(حنن حالياا جنري البحث عن اخلبري) بتطوير مجيع ّ
وتطبيق تصنيف بلوم .بالضافة اىل ذكل ،ومن أجل الاس تدامة املس تقبل ّية ،س يؤهّل هذا ّ
الشخص
مجموعة خمتارة من ّ
مكدربني يف تصنيف بلوم .ونتوقّع أن ي ُّت جتهي مجيع املعلّمني
موظفي املدارس اللوثرية ّ
لتطبيق هذا التّصنيف بفعال ّية مع ّ
طالهبم .كام نتوقّع أن تكون مجموعة خمتارة من ّ
املوظفني قادر ًة عىل
تدريب القران عىل تطبيق وتنفيذ تصنيف بلوم اجلديد.
س يحرض مجيع موظفي املدارس اللوثرية (حوايل  11٠موظف) ورش معل عن اخللفيّة النظريّة
لتصنيف بلومّ ،
اخلاصة .املرحةل الثّانية يه تدريب مجموعة خمتارة لتصبح املدربني
لك يف مدرس ته ّ
أنفسهم .وخالل العمل ّية بأمكلها ،سوف تتاح للمدرسني فرصة التّطور والتّدرب واحلصول عىل التّغذية
الراجعة من اخلبري يف التّطبيقات الع رمل ّية لتصنيف بلوم يف تعلميهم هبدف حتسني نتاجئ ّ
تعمل ّ
الط ّالب.
ان ّنا هندف اىل توفري طرق تدريس عالية اجلودة ملعلّمينا والتّ ّعمل عايل اجلودة ّ
لطالبنا .كام نأمل أن
مصدرا ن ر ِش ًطا ٍّ
للك من املدارس اللوثري ّة واملدارس الفلسطينيّة
يكون امل ِّ
دربون اجلدد امل َّ
دربون حديثًا ً
الخرى.
بوي
يوم ّالربيع ّالرت ّ
تعالوا قبِّلوا ِج ربا ره تكل ِ
ْ
نفوس
العمل واملعرفةّ ،مث ألبرستنا،
املدارس اللّوثريّة ،الّيت لرب رِس ْت ر
وجعلت ر
ثوب ِ
اداريّهيا ومعلّمهيا ّ
نفوسا تنفخ النّ ِ
واتر القيثار
وطالهبِ ا كبري ًة ر
ذات هيب ٍة ووقارً ،
اايت رمح رب ًة ،وتدق أ ر
(اجليتار) .
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ومع اطال ِةل ِّ
الس رتار عن تكل
لك ربيع ،هتز أ ر
غصان االبداع؛ يك ت رسا ِقطر معرف ًة وابداعًا ،يك تز رحي ّ
جدار ِ
اخلوف من ّ
اهب من
املو ِ
وراء اجلدارِ ،
الشمس ،وتوقظر تكل املو ر
اهب اخلجو ِةل الّيت اختبأ ْت ر
س باهتِ ا ،و َّ
تفك قيدر خطواهتا.
للمدارس اللّوثري ّ ِة أنغام عذبة نقيّة ،وأحالم ذوات أ ِ
ِ
زهار والث ّامر ،مشوعها
نفاس عر ِل ّية ،حقلها رميلء بل ِ
غار وتفَّاح.
الس رماح ،ليس دليا س يوف أو رماح ،بل راحئة ٍ
متَّ ِقدة لي رل هنارِ ،شعارها احمل ّبة و َّ
ِ
للمدارس اللّوثريّة برشاف مدير ّالرتبية عىل احيا ِء يوم
منذ س نو ٍات دأ رب القامئون يف مكتب ّالرتبية
بوي بلن ّ ِ
شاطات الفكريّة و ّالرايض ّية ،شعارمه( :اللك فائز( .
ّالربيع ِ ّالرت ّ
رويح مس متِ ّر ،وعىل عالق ٍة أساسها
ومقصدمه من ذكل أن تبقى تكل املدارس اللّوثريّة يف اتّصالٍ ٍ ّ
سبيل املرح ّبة جند.
احمل ّبة والتَّعارف ،والتَّقارب ،فلكنا يف ِ
ون ب
يوم َّالربيع ِ ّالرت ّ
بوي وما حيتوي ِه من أنشط ٍة مت ّنوعة ،ي رشارك فهيا طلبة ّ
(الص ّف ّالرابع) امل رس َّم ر
(البطال ّ ِ
ر
مباحث اللّغة العرب ّية والاجامتع ّيات
الصغار) ،يف جا رنّب ّالرايض ِة واملعرفة ،الّيت تتض ّمن
والعلوم ،و ّالرايض ّيات.
أ َّما ّ
كون يف (منتدى اللّغة العرب ّية) يف موضو رعي
طالب ّ
السابع)؛ فهم مشار ر
الصفوف من (اخلامس اىل َّ
التَّعبري َّ
الرصف.
فوي والنّحو و َّ
الش ّ
ّ
الصفوف من (الثّامن اىل العارش) يشرتكون يف مسابقة اللّغة االجنلييّة ،والّيت تقوم عىل
وطالب ّ
عنرصين هام :التَّعبري َّ
فوي والهتّ جئة.
الش ّ
ً
اكن فامي يس َّمى ِب (مارثون
علمي ،حيث يشرت ِ
الص ِف احلادي عرش بفرعيه ال ّ
وصوال اىل طلب ِة َّ
ديب وال ّ
املعلومات):
ديب يف الربع مدارس فيتنافس يف مواضيع ِ التَّارخي واجلغرافية والعلوم.
أ) احلادي عرش ال ّ
العلمي يف الربع مدارس فيتنافس يف مواضيع ِ الكمييا ِء والفياي ِء والحياء.
ب) احلادي عرش ّ
بيعي تبدأ قبل ِ
منتصف الفصل ال ّول ومنذ بداية شهر أكتوبر؛
ِعل ًما بأ َّن التّحضري ِات لهذا اليو ِم ّالر ّ
الص ِ
فوف املشاركة ومجليع ّ
الطلبة؛ العطا ِء الفرصة للجميع
حيث تُت املسابقات ادلَّ اخل ّية مجليع ّ
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ر
ومعارف ،ويُت فرز الفائزين ،ورفع أسامهئم للمسابق ِة
اهب
للمشاركة والظهار ما دليم من مو ر
الهنّ ائ ّية ،فال ي رسقط حق أح ٍد من َّ
الطلب ِة يف املشاركة.
جلان التّحكمي مجليع املباحث ،والطلبة
بيعي وظهور النتاجئ يُت تكرمي ِ
وبعد متا ِم اليوم ّالرت ّ
بوي ّالر ّ
الفائزين يف املراكز الث ّالثة الوىل من ِّ
لك مسابقة.
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من منبر المطران
† يف  2٠18/1/12تكريس س يادة املطران "س ين ابراهمي" تشاريل عازر مطراانً للكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة
يف الردن والرايض املقدّسة.

† من  2٠18/2/28 -1/15اس تقبل املطران عازر يف مكتبه املهنئني من أبناء الطائفة اللوثريّة يف الردن
والرايض املقدّسة ووفود ادلول الرمس ّية احملل ّية والجنب ّية.
† يف  2٠18/1/15التقى املطران عازر رئيس الوزراء الفلسطيين ادلكتور رايم امحلدهللا مع وفد من الكنيسة
الاجنيل ّية اللوثريّة يف الردن والرايض املقدّ سة.
† من  2٠18/1/28- 23مشاركة املطران عازر يف أس بوع الصالة من أجل الوحدة املس يح ّية اليت أقميت
يف عدة كنائس بلقدس.
† يف  2٠18/1/2٧قام املطران عازر بزايرة روضة احملبة بلقدس ومدرسة الرجاء اجلديدة يف رام هللا.
† يف  2٠18/2/1قام املطران عازر بزايرة املدرسة االجنيل ّية اللوثريّة يف بيت ساحور ،مدرسة درا اللكمة –
بيت حلم ،واملركز البييئ – بيت جاال.
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† يف  2٠18/2/٤يف كنيسة الصعود يف املطلع ،وبعد الصالة العامة احتفلت كنيسة الفادي االجنيل ّية اللوثريّة
يف القدس ممثةل بعمدهتا وأعضاء الكنيسة برسامة س يادة املطران س ين ابراهمي عازر مطراان للكنيسة الاجنيل ّية
اللوثريّة يف الرايض املقدّ سة.
† من 2٠18/2/10-7سافر املطران عازر اىل
برلني ،حلضور اجامتع مجعية القدس التبشرييّة
يف برلني.
† يف  2٠18/2/11اس تقبل جالةل املكل
عبدهللا الثاين ،يف قرص احلس ينية ،س يادة
املطران س ين ابراهمي عازر والوفد املرافق من
أعضاء الكنيسة ومه القس سامر عازر رئيس مجمع
الكنيسة الاجنيل ّية اللوثريّة يف الردن والرايض املقدسة ،ورئيس القساوسة ولفغانغ مشيدت – رئيس الكنيسة
الاجنيل ّية اللوثريّة الملان ّية يف القدس وأعضاء اجمللس الكنيس التالية أسامؤمه :الس يد عيىس مريبع ،املهندس
غسان كسابرة والس يد عادل خرض.

† يف  2٠18/2/13حرض املطران اجامتع رؤساء الكنائس يف بطريركية الروم الرثوذكس.
† يف  2٠18/2/15حتت رعاية املطران عازر مت الاحتفال مبسابقة احلدائق النبات ّية اليت ينظمها املركز البييئ.
حيث قام س يادته بتتوجي مدرسة احلريّة الساس ية اخملتلطة يف تقوع احلاصةل املركز الول ملسابقة احلدائق النبات ّية.
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† يف  2٠18/2/18يف
الكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف
رام هللا وبعد الصالة العامة
احتفلت كنيسة الرجاء يف
رام هللا ممثةل بعمدهتا
وأعضاء الكنيسة برسامة
س يادة املطران س ين ابراهمي
عازر مطراان للكنيسة
الاجنيليّة اللوثريّة يف الردن
والرايض املقدسة.
† يف  2٠18/2/2٧حرض املطران اجامتع رؤساء الكنائس يف بطريركية الروم الرثوذكس.
† يف  2٠18/3/2حرض املطران عازر الاجامتع الس نوي جمللس أمناء مدرسة طاليتا قويم.
† يف  2٠18/3/٤يف كنيسة االصالح يف بيت جاال وبعد الصالة العامة ،احتفلت كنيسة االصالح يف بيت
جاال ممثةل بعمدهتا وأعضاء الكنيسة برسامة املطران عازر بتنصيبه مطراان للكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف الردن
والرايض املقدسة.
† يف  2٠18/3/22شارك املطران عازر حفل التنصيب والاحتفال بلقداس االلهيي الول لس يادة املطران
ايرس العياش.
† من  2٠18/3/22 - 21حرض املطران الاجامتع ادلوري لربانمج املرافقة املسكونية  EAPPIيف عامن.
† يف  2٠18/3/23شارك املطران عازر مثانني س يدة من طوائفنا اللوثريّة اخملتلفة بربانمج يف مدينة ايفا احتفا ًال
بليوم العاملي للمرأة وعيد الم.
† يف  2٠18/3/25شارك املطران عازر يف خدمة أحد الشعانني يف كنيسة املطلع عىل جبل الزيتون.
† يف  2٠18/3/25شارك املطران عازر مع رؤساء الكنائس يف اخلدمة والاس تقبال  -لزايرة رئيس أساقفة
الكنيسة السقفيّة يف الوالايت املتحدة المريكيّة اىل القدس.
† يف  2٠18/3/26شارك املطران عازر يف ورشة العمل حول التخطيط الاسرتاتيجي املس تقبيل للكنيسة
الاجنيليّة اللوثريّة يف الردن والرايض املقدسة.
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† يف  2٠18/٤/1شارك املطران يف خدمة أحد الفصح يف كنيسة املطلع عىل جبل الزيتون ،وبعد اخلدمة
تبادل الهتاين مع أبناء الطائفة.
† يف  2018/4/3التقى املطران عازر برؤساء الكنائس املس يح ّية يف القدس للمشاركة يف تبادل الهتاين بعيد
القيامة بني مجيع الطوائف.
† يف  2٠18/٤/1٠زار املطران عازر يف مكتبه وفد من الواكةل السويديّة للتعاون ادلويل للتمنية ).(SIDA
† من  2٠18/٤/16-15حرض املطران الاجامتعات الس نويّة جمللس أمناء كنيسة املغطس يف الردن.
† من  2٠18 /٤/1٧-16حرض املطران الاجامتعات الس نويّة جمللس أمناء مستشفى املطلع.
† يف  2٠18/٤/1٧شارك املطران عازر يف حفل وداع القس مارك براون ،مسؤول الاحتاد اللوثري العاملي
يف القدس ،بسبب انهتاء خدمته يف البالد.
† يف  2٠18/٤/21شارك املطران عازر يف "يوم الربيع الرتبوي الس نوي" وافتتاح قاعة "هاين عودة" متعددة
الغراض واذلي أقمي يف املدرسة الاجنيل ّية اللوثريّة – بيت ساحور.
† يف  2٠18/٤/2٤التقى املطران يف قاعة كنيسة الفادي  -القدس ،مجموعة من National Council of
.Churches in Korea
† يف  2٠18/٤/25التقى املطران عازر مجموعة جحاج من الوالايت املتحدة المريكية.
† يف  2٠18/٤/2٧شارك املطران يف همرجان الربيع واذلي أقمي حتت رعاية س يادته يف املرسح الرويس يف
بيت حلم.
† يف  2٠18/٤/2٧حرض املطران الاجامتعات الس نوي ّة جمللس ادارة بيت ابوان ابراهمي يف بيت جاال.
† يف  2٠18/٤/3٠التقى املطران مجموعة من الكنيسة املش يخ ّية بودلر ،من الوالايت املتحدة المريكيّة
† من  2٠18/5/11-٤/3٠أقميت حتت رعاية املطران عازر حفالت خترجي طالب التوجهييي يف مدارس نا
االجنيل ّية اللوثريّة يف بيت ساحور ورام هللا ومدرسة طاليثا قويم ومدرسة دار اللكمة يف بيت حلم .حيث جشّع
مسك بأرضهم وبكرامهتم و ّ
التحيل بلعمل خلدمة وطهنم.
املطران طالبنا عىل التّ ّ
† يف  2٠18/5/1التقى املطران عازر مجموعة من الكنيسة املش يخية ). (PCUSA
† يف  2٠18/5/٤ألتقى املطران عازر بملطران  Abromeitيف .St. Charles Borromäerinnen
† من  2٠18/5/9 -5ترأّس املطران عازر الاجامتعات الس نويّة لكنائس نا املشاركة  COCOPيف بيت
ابراهمي يف بيت جاال.
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† يف  2٠18/5/13 -1٠سافر س يادة املطران س ين ابراهمي عازر اىل أملانيا حلضور لقاء الطالب الفلسطينيّني
اذلين يدرسون يف أملانيا.
† يف  2٠18/5/1٤التقى املطران عازر يف كنيسة املطلع مجموعة من .Concordia Seminary
† يف  2٠18/5/28 -22سافر املطران عازر اىل فنلندا " "Kuopioحيث وقّع اتفاقيّة الرشاكة املتجددة
بني الكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف الردن والرايض املقدسة ،أبرش ية كوبيو و . Felm
† يف  2٠18/5/29شارك املطران عازر الكنيسة السقفيّة يف القدس والرشق الوسط االفطار امجلاعي
مبناس بة حلول شهر رمضان املبارك.
† يف  2٠18/5/3٠اس تقبل املطران القس  Juhani Koivistoمن  Finnish Lutheran Missionيف
مكتبه بلقدس.
† يف  2٠12/5/31قام املطران بتخرجي فوج من طلبة لك ّية الفندقة يف طاليتا قويم.
† يف  2٠18/6/1حرض س يادة املطران الاجامتع الس نوية جمللس أمناء مدرسة طاليتا قويم.
† يف  2٠18/6/1شارك س يادة املطران بطريركية دير الالتني االفطار امجلاعي مبناس بة حلول شهر رمضان
املبارك.
† يف  2٠18/6/٤شارك املطران عازر ادارة وموظفي مستشفى املطلع االفطار امجلاعي مبناس بة حلول شهر
رمضان املبارك.
† يف  2٠18/6/٤حرض املطران عازر حفل الاس تقبال مبناس بة اليوم الوطين اليطاليا ،واذلي عقد يف مقر
القنصل العام يف القدس.
† من  2٠18/6/9-٧شارك املطران عازر يف مؤمتر العائالت للكنيسة الاجنيل ّية اللوثريّة يف الردن والرايض
املقدسة اذلي عقده يف قرية حداد – جنني.
† يف  2٠18/6/10شارك املطران عازر يف خدمة صالة الحد يف كنيسة الاكثوليك يف رفيداي.
† يف  2٠18/6/12قابل املطران املمثل الرنوجيي الس يدة  Hilde Haraldstadدلى السلطة الفلسطينية
وحبث معها العالقات املشرتكة بني الكنيسة واحلكومة الرنوجي ّية.
† يف  2٠18/6/12اس تقبل املطران الس يدة  Maria Leppäkariو القس  Johan Engvallمن
املؤسسة السويديّة لدلراسات الالهوت ّية  STIيف القدس.
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† يف 2٠18/6/2٠حرض املطران عازر حفل الاس تقبال مبناس بة احتفال ادلول الاسكندانفيّة ،واذلي عقد
يف حديقة فندق عايدة – رام هللا .مالحظة :ما هو الاحتفال ؟
† يف  2٠18/6/21زار املطران اخملمي الكشفي جملموعة كشافة الكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف بيت ساحور
حيث ألقى لكمة تشجيع ّية للمجموعة.
† يف  2٠18/6/2٧ألقى املطران عازر لكمة التخرجي اذلي مت حتت رعايته يف حفل خترجي الفوج السادس
والس تني لربانمج التدريب املهين يف الاحتاد اللوثري العاملي.
† يف  2٠18/6/28اس تقبل املطران الربوفيسري  Heike Steller-Gülالقادم من برلني.
† يف  2٠18/٧/2شارك املطران عازر ممثل ّية مجهورية أملانيا الاحتاديّة ،رام هللا ،يف وداع لك من الس يد
 Peter Beerwerthوالس يدة .Laura-Louise Scheller
† من  2٠18/٧/8-6سافر املطران عازر اىل روما،
حيث اس تقبل قداسة الباب فرنسيس رؤساء كنائس
الرشق الوسط والصالة من أجل الوحدة والسالم يف
العامل والرشق يف مدينة بري االيطالية ،واليت حتتضن
ذخائر القديس نيقوال.
† يف  2٠18/٧/2٤شارك املطران عازر رؤساء
الكنائس يف الردن يف زايرة بطريرك املوارنة يف لبنان.
† يف  2٠18/7/2٧اس تقبل املطران عازر القس Dr.
منسق الربانمج ادلويل / EAPPI
ّ Owe Boersma
جملس الكنائس العاملي يف مكتبه بلقدس.

† يف  2٠18/8/1اس تقبل املطران عازر ممثلني عن  CLWRو  LWFيف مكتبه بلقدس ملناقشة التعاون
املشرتك.
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† يف 2٠18/8/3شارك املطران عازر يف وداع املطران سويريوس مليك مراد ،مطران القدس والردن
والرايض املقدّسة.
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† من 2٠18/8/13-6شارك املطران مع مائة س يدة مبؤمتر للنساء يف اسطنبول تركيا .دعا املؤمتر اىل التأ ّمل
والاسرتخاء والزماةل بني النساء من الطوائف اللوثريّة اخملتلفة من القدس ،رام هللا ،بيت حلم ،بيت جاال ،بيت
ساحور والردن.
† يف  2٠18/8/23شارك املطران يف حفل تنصيب مدير مدرسة طاليتا قويم اجلديد الس يد ميتياس فولف.
† من 2٠18/8/29-26سافر املطران عازر اىل جنيفا حلضور اجامتع .IRG
† يف  2٠18/9/2اس تقبل املطران عازر اجملموعة اجلديدة من  YAGMاذلين سيتطوعون يف مدارس نا
االجنيل ّية اللوثريّة وأعطامه ارشادا ِته وبراك ِته.
† يف  2٠18/9/٤-3زار املطران عازر مدارس نا االجنيل ّية اللوثريّة يف بيت ساحور ورام هللا ومدرسة طاليثا
قويم ومدرسة دار اللكمة يف بيت حلم .مبناس بة بدء العام ادلرايس اجلديد.
† من 2٠18/9/3٠-2٧سافر املطران عازر اىل برلني بدعوة من مجع ّية برلني التبشرييّة.
† يف  2٠18/1٠/٤قابل املطران املمثل الرنوجيي الس يدة  Hilde Haraldstadدلى السلطة الفلسطينية
يف مكتبه بلقدس.
† يف  2٠18/1٠/٧قابل املطران الس يدة  Margrethe Voldenمديرة الرشق الوسط للمساعدات
الرنوجي ّية الكنس ية وحبث معها العالقات املشرتكة بني الكنيسة و .NCA
† يف  2٠18/1٠/11شارك املطران يف حفل الاس تقبال مبناس بة اليوم الوطين لملانيا ،واذلي عقد يف رام
هللا.
† يف  2٠18/1٠/12شارك املطران يف الاس تقبال مبناس بة اليوم الوطين الس بانيا ،واذلي عقد يف القدس.
† يف  2٠18/1٠/1٤حرض املطران عازر حمارضة تلقهيا ادلكتورة أنتجي جألكني رئيسة أساقفة الكنيسة
السويدية ،واليت عقدة يف حديقة املعهد السويدي الالهويت  -القدس.
† يف  2٠18/1٠/15قابل املطران عازر ممثيل وأعضاء من مؤسسة  Felmيف مكتبة بلقدس.
† يف  2٠18/1٠/1٧+16اس تقبل املطران عازر القس سعيد عيلبوين مدير الرشق الوسط وأوروب وشامل
أفريقيا للكنيسة االجنيل ّية اللوثريّة يف أمرياك  ،ELCAيف مكتبه بلقدس ملناقشة التعاون املشرتك.
† من  2٠18/1٠/21-19سافر املطران عازر اىل برلني ،حلضور الاجامتع الس نوي جمللس أمناء
.Jerusalemsverein
† يف  2٠18/1٠/23قابل املطران عازر ً
ممثال من  Swiss Church Aidيف مكتبه بلقدس.
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† يف  2٠18/1٠/25قابل املطران عازر يف مكتبه بلقدس املطران ادلكتور Schirrmacher Thomas
المني العام املساعد لالهامتمات الالهوت ّية  ،التحالف االجنييل العاملي.
† يف  2٠18/1٠/2٧اس تقبل املطران عازر مجموعة من البعثة اللوثريّة الفنلندية ) (FLMيف كنيسة اخمللص
بلقدس.
† يف  2٠18/1٠/2٧اس تقبل املطران عازر واجمللس الكنيس وفدً ا كنس ايا من أبرش ية  Borgوتناول العشاء
معهم يف بيت ابوان ابراهمي – بيت جاال.
† يف  2٠18/1٠/28شارك املطران عازر الوفد الكنيس من أبرش ية  Borgيف خدمة صالة الحد.
† يف  2٠18/1٠/3٠شارك املطران طالب املدارس اللوثريّة احتفا ًال مبناس بة عيد االصالح اذلي أقمي يف
مدرسة دار اللكمة اكن غرضه تعميق مفهوم االصالح يف الكنيسة اللوثريّة دلى طالب مدارس نا.
† يف  2٠18/1٠/31أقميت خدمة احتفالية يف كنيسة الفادي االجنيل ّية اللوثريّة مبناس بة
يوم االصالح اذلي قام به املصلح الكبري مارتن لوثر ،وقد اشرتك يف اخلدمة
س يادة املطران والربوبست مشيدت والقس اكري مسيث ومجيع القساوسة اللوثريّني.
† يف  2٠18/11/1اس تقبل املطران عازر يف مكتبه بلقدس املطران  Johan Tybergوالوفد املرافق من
الكنيسة السويديّة.
† يف  2٠18/11/2شارك املطران عازر مع مجيع القساوسة اللوثريّني يف يوم الكنيسة اذلي عقد يف كنيسة
امليالد – بيت حلم.
† يف  2٠18/11/3شارك املطران عازر العشاء مع وفد من Canadian Companions of
 Jerusalem Advisory Council Partnershipيف القدس.
† من  2٠18/11/٧-5سافر املطران عازر اىل الردن ،حلضور افتتاح دورة اجملمع الكنيس ملطرانية القدس
السقفيّة ،من كنيسة الفادي الاجنيل ّية الاسقفية العرب ّية  /جبل عامن.
† من  2٠18/11/1٠-8سافر املطران عازر اىل الردن ،حلضور اجامتع اللجنة املركزيّة جمللس كنائس الرشق
الوسط واجامتع الطاوةل املس تديرة مع الرشاكء.
† يف  2٠18/11/12اس تقبل املطران عازر مجموعة من أملانيا يف كنيسة اخمللص بلقدس.
† يف  2٠18/11/19شارك املطران عازر يف افتتاح املؤمتر الفلسطيين التاسع للتوعية والتعلمي البييئ حتت
عنوان" :تعزيز العمل البييئ يف فلسطني :أليات وخطط وقرارات" واذلي عقد يف فندق جارس  -بيت حلم.
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† يف  2٠18/11/2٠اس تقبل املطران عازر مجموعة من قادة الكنائس ادلول ّيني يف كنيسة اخمللص بلقدس.
† يف  2018/11/21اس تقبل املطران عازر مجموعة من الكنيسة املش يخ ّية من الوالايت املتحدة المريكيّة يف
كنيسة اخمللص بلقدس.
† من  2٠18/11/29-2٧شارك املطران عازر يف اجامتع اللجنة التنفيذيّة لالحتاد اللوثري العاملي يف فندق
الاويسي-ارحيا.
† يف  2٠18/11/29لقاء املطران عازر مع الس يدة  Sharon Regevرئيس الداين بوزارة اخلارجيّة حبضور
قادة الاحتاد اللوثري العاملي ملناقشة وضع الكنيسة .مالحظة :أيّة وزارة خارجيّة
† من  2٠18/12/2 – 11/3٠شارك املطران عازر يف مؤمتر بأملانيا ،بعنوان  ٧٠عاما من تأسيس دوةل،
أين ارسائيل وفلسطني اليوم؟.
† جيمتع املطران عازر مع قساوسة الكنيسة الاجنيل ّية اللوثرية يف الردن والرايض املقدسة بأول يوم مخيس من
لك شهر.
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نشاطات رعية كنيسة الفادي اإلنجيليّة اللوثريّة
القدس 2018

زواج:
• زواج الس يد أليكس بطرس أبو شنب عىل الس يدة رانن جامل عيىس (أبو شنب) يف يوم
2٠1٧/٧/٧
معمودايت:
ّ
• معموديّة الطفةل اتلني فرسان عايد الزمعط يف يوم 2٠18/5/6
• معموديّة الطفةل اتليا فادي نبيه سعيد يف يوم 2٠18/5/6
• معموديّة الطفل اليكساندر اندر عازر يف يوم 2٠18/6/15
• معموديّة الطفةل كريستيل سام كونة يف يوم 2٠18/9/3٠
• معموديّة الطفةل تريفينا سام كونة يف يوم 2٠18/9/3٠
شكر النساء بعد الوالدة:
• متت صالة شكر النساء بعد الوالدة للس يدة ميلفي رزوق بتارخي  2٠18/٧/1بعد والدة
ابهنا ليونيل
نشاطات الكنيسة:
• رحةل الزواج الشابة بتارخي  2٠18/3/18اىل دير جحةل برفقة س يادة املطران
• لقاء الطائفة عىل جبل الزيتون بتارخي  2٠18/٤/22بعد الصالة مبارشة
• اجامتع الطائفة بتارخي  2٠18/٧/2٠يف مركز الكنيسة اجلديد يف املدرسة الصناعية بيت
حنينا
• مؤمتر العائالت من  8/18-16يف القرية الس ياحيّة يف أرحيا واكن احلضور  ٧2مشار ًاك
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أخبار بيت لحم

املواليد:
 -6رشبل رايم عادل خرض ،اترخي الوالدة  ،2٠16-9-3املعمودية 2٠1٧-9-3
 -٧اليانور هاين بمس خوري ،اترخي الوالدة  ،2٠1٧-٧-23املعمودية 2٠18-1-3
 -8أرين فادي عادل خرض ،اترخي الوالدة .2٠1٧-11-٧
 -8أسامة عالء أسامة معمل ،اترخي الوالدة  ،2٠18-1-1٤املعمودية .2٠18-9-16
 -9جالل نعمي جالل معمل ،اترخي الوالدة  ،2٠18-٧-29املعمودية .2٠18-9-23
 -1٠بسل طوين بشارة نصار ،اترخي الوالدة 2٠18-1٠-16
التثبيت :مجيعهم بتارخي 2٠1٤-٤-2٧
 -1فكتور يوسف فكتور صنصور
 -2عادل جورج عادل خرض
 -3اتلني سايم أبو غزاةل
 -٤انردين داوود نصار
 -5شادن داوود نصار
 -6ديفيد تشاريل حداد
 -٧لبىن طوين نصار
 -8نتايل طوين نصار
الوفيات:
جورج أبو دية بتارخي .2٠18-3-16
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مناس بات:
 -1احتفلت الكنيسة خبدمة القس د .مرتي الراهب خبدمته ثالثني س نة كراعي لكنيسة امليالد
اللوثرية يف شهر حزيران .2٠1٧
 -2مت تعيني القس د .منذر احسق راعي ًا للكنيسة منذ شهر أآب .2٠1٧
ٍ
 -3احتفلت الكنيسة بنجاح أبناهئا وبناهتا اخلرجيني لعام  ،2٠1٧لك من جوليان نيسان وشادن
نصار من الثانوية العامة ،صفاء ثلجية وفهد أبو غزاةل درجة الباكلوريوس ،مرايان خرض درجة ادلبلوم،
ولينا معمل درجة املاجس تري .نمتىن هلم لك النجاح والتوفيق يف احلياة العلمية والعملية
-٤احتفلت الكنيسة بنجاح أبناهئا وبناهتا اخلرجيني لعام  ،2٠18لك من فكتور صنصور وعادل
خرض من الثانوية العامة ،عفيف حنونة درجة ادلبلوم ،فادي ابو غزاةل ،مريا نصار ،متار حداد  ،راين
منصور درجات الباكلوريوس  ،واتال الراهب درجة املاجس تري .نمتىن هلم لك النجاح والتوفيق يف
احلياة العلمية والعملية
 -5قام القس د .منذر احسق بطالق كتاب "مدخل اىل الالهوت الفلسطيين" يف شهر نيسان
 ،2٠18صادر من داير للنرش وبدمع من اكيروس فلسطني .يدف هذا الكتاب اىل تعريف القارئ
العريب بلالهوت الفلسطيين واعطائه حملة رسيعة عن أمه حماوره .ويأيت هذا الكتاب يف س بعة فصول،
سطيين .وحيتوي ّ
لك فصل – وهذا هو أمه
يتناول لك ٍ
فصل مهنا ً
حمورا ما من حماور الالهوت الفل ّ
ما ّميي الكتاب – عىل قراءات من الالهوت الفلسطيينّ ،مت اختيارها بعناية ومت ّحص ،وذكل يك
يتعرف القارئ بشلك مبارش عىل أمه كتابت املس يحيني الفلسطينيني الالهوتية.
ّ
نشاطات:
 -1قامت الكنيسة بعقد مؤمتر ديين-ترفهييي يف شهر اكنون الول  2٠1٧يف مدينة النارصة ،حيث
مشل املؤمتر زايرات أماكن دينية وورشات معل ونشاطات ترفهي ّية.
دروسا ونشاطات
 -2افتتحت الكنيسة اندي الطفال لك يوم مجعة من الساعة  12-9حيث يشمل ً
للطفال وكذكل رشاء طاوةل بينغ بونغ وبلياردو لصف التثبيت وللش باب.
 -3مؤمتر صف التثبيت اذلي أقمي من  1٤-12متوز  2٠18يف مدينة أرحيا .حيث ختلّل املؤمتر
دروس تثبيت ونشاطات ترفهي ّية.
62

 -٤مؤمتر الطائفة اذلي أقمي من  29-2٧متوز  2٠18يف مدينة طرباي ،حيث مشل املؤمتر زايرات
أماكن دينيّة وورشات معل ونشاطات ترفهي ّية.
 -5قامت جلنة س ّيدات الكنيسة بعمل نشاطات للس يدات يومني يف الس بوع ومت التخطيط والعمل
عىل بزار للكنيسة الاكئن يف .2٠18-12-9
ّ
موظفون جدد:
عينّت الكنيسة ً
الك من الس يد جربائيل حنا عازفًا عىل الورغن من اترخي  2٠18-٤-1والس يدة
بريات الشوميل معلمة ملدرسة الحد واندي امجلعة للطفال.
عيد االصالح:
احتفلت الكنيسة االجنيل ّية اللوثري ّة بعيد االصالح حيث مشل ورشات معل ونشاطات وصالة يف
كنيسة امليالد االجنيل ّية اللوثري ّة.
رشأاكت جديدة:
أقميت الكنيسة رشاكة جديدة مع كنيسة سارس بورغ يف الرنوجي يف عام .2٠1٧

63

أخبار بيت جاال

والدة
الس يدة اميان بولص معرو وزوهجا ببنة أ رمس ْوها مرمي بتارخي  2٠18/8/13يف الوالايت
أنعم هللا عىل ّ
املتحدة الامريكيّة.
خترجي
أهنيى املدرسة بنجاح من أبناء وبنات طائفتنا التّالية أسامؤمه :الشاب الياس مسري معرو ،والشابة
أس يل حورج معرو ،والشابة لورد شهوان ،والشاب سام قسيس ،والشابة مراين ابوديه ،والشابة
نتايل خادل معرو.
وفاة
انتقلت اىل ادلاير البديّة الس يدة رميا دمقاق (أم جورج).
زايرة وسفر
عادت من أملانيا الس يدة هبة بولص معرو لزايرة ذويا وزارت الكنيسة ،وكذكل عادت من أملانيا
أيضً ا الس يدة فرياء بولص معرو ،سافرت الس يدة أمل دمعس اىل الوالايت املتحدة الامريكية لزايرة
الهل والقارب.
زواج
اح ِتفل بزواج ابنة الطائفة كريس تني معرو من الس يد حنا خري من بيت ساحور.
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أخبار بيت ساحور

والدة
 أنعم هللا عىل الس يد ماجد اسعيد وزوجته بتارخي  2٠18/٧/٧بطفةل أمسياها سام.
 أنعم هللا عىل الس يد غسان احسق وزوجته بتارخي  2٠18/9/9بطفل امسياه مكيل.
خترجي
أهنيى املدرسة بنجاح من أبناء وبنات طائفتنا الشاب رامز أبوعيطة ،و ّ
الشابة عناد بولس.
وأهنت دراس هتا اجلامع ّية بنجاح الشابة هزار ابوعيطة ،والشاب الياس بولس.
وفاة
املريب الفاضل عبدهللا ّعواد يف شهر اكنون اثين عام
انتقل اىل ادلّ اير البديّة املرحوم الس تاذ و ّ
 .2٠18خدم الاس تاذ عبدهللا لس نوات طويةل معلّام يف مدرستنا يف بيت ساحور ،وانئبا ملديرها.
كام اكن عضوا يف معدة بيت ساحور لعدة دورات ،وعضوا يف مجمع الكنيسة الاجنيلية اللوثريّة يف
الردن والرايض املقدّ سة.
انتقل ادلاير الابديّة يف  2٠18/٧/2٧الس يد همند يعقوب مقص ّية.
معموديّة
احتفلت الكنيسة بتارخي  2٠18/5/٤مبعمودية الطفل بسل أرشف طنوس.
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الراعي الصالح اإلنجيليّة اللوثريّة في عمان
أخبار كنيسة ّ

زواج:
جرى حفل زواج الشاب رمزي (بمس نبيل) مطر والشابة ِزينا ميش يل عصفور يف كنيسة الراعي
الصاحل االجنيل ّية اللوثريّة بتارخي .2٠18/8/21
وفاة:
فريد خليل خوري  ،2٠1٧/9/5جورج فريد حداد  ،2٠1٧/5/5توفيق أسعد السامل
 ،2٠1٧/5/2٠جورج يوسف عواد  ،2٠1٧/2/5لطفي يوسف احلرصي ،2٠16/8/29
وديع اكرلوس دمعس  ،2٠16/6/18دايان دبس /حدور  ،2٠16/2/12عيىس قواس السبت
.2٠1٧/12/23
طفل جديد:
أنعم هللا عىل الس يد جودت ّنصار وزوجته ملا بطفةل أمسياها دالية ،وكذكل عىل الس يد فادي عودة
وزوجته الرا بطفةل أمسياها ِر راي ،وكام وأنعم عىل الس يد زايد مطر وزوجته أماين بتوأم أمسياه كرم
ومااي.
شكر النساء بعد الوالدة:
أقميت خدمة شكر النساء بعد الوالدة للس يدة يم عامد شطارة وكذكل للس يدة الرا عودة.
معمودية:
جرى يوم امجلعة بتارخي  2٠18 /٧/2٠عامد التوأم عامد ومااي زايد جربائيل مطر يف هذه الكنيسة،
كام وجرى خدمة معموديّة الطفةل بولينا أآرام شكراين بتارخي .2٠1٧/٤/13
عضوية جديدة:
مت قبول عضوية الس يدة ندى جربائيل بنديل زبنة ،وكذكل مسرية الياس سلمي ادلاية /أم بندي
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توجهييي:
أهنيى املرحةل الثانوي ّة لك من الياس سلمي عليوطي ،ليث معر حدور ،سارة يوسف رسايين ورنني
الياس حوراين.
خترج:
ّ
خترج الشاب معر هاين حدور من بريطانيا بدرجة باكلوريوس يف ادارة العامل يف جامعة
ّ
Coventry University
خترج الشاب جورج بمس مسيس بدرجة باكلوريوس تسويق يف جامعة عامن العرب ّية.
ّ
خت ّرجت الشابة نورا س ين كسابرة بدرجة ماجس تري يف اجلامعة الردن ّية ختصص هندسة مدنية ادارة
مشاريع.
خترجت الشابة الرا جورج حدد ماجس تري رايدة العامل يف جامعة المرية مسية
ّ
خترجت الشابة لني جورج حداد باكلوريوس علوم ادارة معلوماتية يف جامعة المرية مسية.
ّ
خترجت الشابة نور ولمي حدور باكلوريوس تغذية يف اجلامعة الردن ّية.
ّ
خترج الشاب أرشف هاين أبو العظام من الثانوي ّة العام ونرجو هل التوفيق يف احلياة اجلامع ّية.
ّ
نشاطات وأخبار كنس ّية:
اس تضاف مرسح ادلىم للطفال لثالثة أآحاد  2٠18 /8/2،9،16أطفال الكنيسة يف نشاط حتت
عنوان “دانيال قوي يف ّالرب" ،كام مت ّت اس تضافهتم سابقًا حتت عنوان " جشرة التّني :من مثارمه
تعرفوهنم"
مقنا بعمل رحةل جح للمغطس بتارخي  2٠18 /3/2٤واقامة خدمة عبادة يف كنيستنا "بيت عربة عرب
الردن" هناك.
اقامة سلسةل من دروس الكتاب املقدّ س يف ربيع 2٠1٧
ّتربعت أمانة عامن الكربى بشجرة عيد امليالد وزيّنهتا للكنيسة.
67

جرى يف كنيسة ّالراعي الصاحل االجنيل ّية اللوثريّة يف عامن خدمة كنس ية خاصة بتارخي 2٠1٧/2/12
مبناس بة التقارب اذلي مت بني الكنيس تني الاكثوليكيّة واللوثري ّة بعد مرور مخسني عا ًما من احلوار
املسكوين وامتدادا للصالة املشرتكة الحياء ذكرى مخسامئة عام لالصالح ّاذلي مت يف لوند يف السويد
بني الكنيس تني .شارك هبا مطران وقساوسة الكنيسة اللوثري ّة يف الردن والرايض املقدسة واملدبر
الرسويل ،ومعه لفيف من كهنة البطريرك ّية الالتينيّة يف عامن.
ٌأقميت خدمة خاصة حبضور مطران وقساوسة الكنس ية اللوثريّة واجمللس الكنيس ومجيع املدعوين من
العائةل االجنيل ّية يف جملس كنائس الرشق الوسط وذكل يوم الثالاثء  2٠1٧ /9/26الساعة 8
مساء ،وهذه اخلدمة تأيت يف اطار مؤمتر االصالح االجنييل اذلي تقميه الكنيسة العامة يف عامن
مبشاركة وفود من العائةل االجنيل ّية يف الرشق الوسط.
اقامة خدمة شكر بذكرى مرور ثالثني عا ًما عىل تدشني كنيسة ّالراعي الصاحل االجنيل ّية اللوثريّة يف
عامن بتارخي .2٠1٧/8/23
اس مترار اخلدمة املشرتكة مع الطائفة الناطقة بللغة الملان ّية بتارخي .2٠1٧/٤/3٠
اس تضافة فريق ترانمي السامء بتارخي .2٠1٧/3/1٧
شاركت س يدات الكنيسة يف مؤمتر س يدات الكنيسة يف تركيا يف أآب  2٠18مع بيق س يدات
رعاايان يف القدس والضفة الغرب ّية.
اقامة خدمة يوم املرأة الس نوي ّة يف الكنيسة اللوثري ّة بتارخي  18أآذار  2٠18ودعوة س يدات من
الكنائس الشقيقة.
مسكونيات:
شاركت وس يادة املطران "س ين ابرهمي" تشاريل عازر يف اس تقبال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي يف زايرته الرمس ّية للردن.
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مالحظة :رمن ّاذلي شارك مع س يادة املطران؟ هل املقصود شارك تشاريل عازر س يادة املطران يف
اس تقبال.........
تقدمي الهتاين لس يادة املطران خرس توفورس حنا مبناس بة تسلّمه منصبه اجلديد مطرا ًان لكنيسة الروم
الرثوذكس يف عامن.
املشاركة يف الاحتفال االساليم املس يحي ال ّول يف الردن بعيد البشارة حتت رعاية انئب رئيس
الوزراء جامل الرصايرة وبدعوة من املركز الاكثولييك لدلراسات واالعالم.
القيام خبدمة الحد والوعظ بتارخي  2متوز  2٠1٧يف كنيسة القديس بولس السقفيّة عىل جبل
الرشفيّة.
القيام خبدمة الوعظ يف اكتدرائ ّية الروم الاكثوليك /مجمع جرب بدعوة من ش بيبة القديس جاوجيوس
للروم الاكثوليك /مجمع جرب مبناس بة أس بوع الصالة من أجل الوحدة والس بوع العامل للوئام بني الداين.
املشاركة بتارخي  2٠1٧ /2/2٤يف خدمة وداع املطران مارون حلام واس تقبال املطران ولمي الشوميل
يف كنيسة العذراء النارصي ّة لالتني يف الصويفيّة.
املشاركة يف صالة الوحدة بتارخي  2٠1٧/1/23يف الكنيسة املارون ّية يف عامن.
أبرز نشاط املركز اجملمتعي املسكوين " اخلمية الثقافيّة":
اقامة المس ية الس نويّة الرمضان ّية العائلية يوم السبت .2٠18/6/2
اقامة أمس ية تراث ّية يوم السبت  2٠18 /3/2٤تعكس جامل تعدّ د ّالرتاث اذلي حيتضنه الردن.
ورشة معل مت اقامهتا بلتعاون مع مؤسسة  GIZالملانية بعنوان “املاء ..وهجة نظر مس يح ّية".
مرشوع ّ
الطاقة ا ّلشمس ّية وأهجزة تدفئة وتربيد للكنيسة:
مقنا مبعونة الرب وبدمع من كنائس شامل أملانيا بتنفيذ مرشوع الطاقة الشمس ّية للك مبىن الكنيسة
يف عامن وتركيب أهجزة تدفئة وتربيد للكنيسة.
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مسابقة مجلة كنيستك
الكلمات المتقاطعة
اعداد الواعظة :أ .رائدة حنانيا رشماوي

 -1اين ذكرت نبوءة حبل العذراء (يف العهد القدمي) اليت حتقّقت يف (العهد اجلديد)
اجنيل مىت « 23 :1هوذا العذراء حتبل وتدل ابنًا ويدعون امسه عامنوئيل اذلي تفسريه هللا
معنا"
 -2اين اكنت تسكن أليصابت حني زارهتا مرمي العذراء؟
 -3من اذلي أصدر أمر الاكتتاب ال ّول للك املسكونة؟
 -٤اين ذكرت النبوءة اليت حتقّقت يف اجنيل مىت 6 :2
«أما أنت اي بيت حلم أرض يوذا ،لست الصغرى بني رؤساء يوذا ،لن منك خيرج مدبّر
يرعى شعّب ارسائيل»
 -5أين ذكرت نبوءة حادثة قتل أطفال بيت حلم (يف العهد القدمي) اليت حتققت يف (العهد اجلديد)
مىت 18-16 :2
 -6أين حتققت نبوءة عودة العائةل املقدّ سة من مرص (يف العهد القدمي) اليت ذكرت يف (العهد
اجلديد)
مىت 21 :2
 -٧من حمك الهيودية بعد موت هريودس؟
 -8أين ذكر اجملوس يف العهد القدمي أول مرة؟
 -9من أ ّول من مسع نش يد امليالد املالئيك " اجملد هلل يف العايل وعىل الرض السالم وبلناس
املرسة"
 -1٠أين ودل املكل داود؟
 -11يف أايم أي مكل ودل املس يح؟
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 -12من القائل " :طوىب لليت أآمنت أن يُت ما قيل لها من قبل الرب"؟
 -13ما امس وادل يوحنا املعمدان؟
 -1٤ملن أعطى الرب كريس داود؟
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