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 افتتاحّية العدد
  

 بمناسبة عيد العنصرة وحلول الروح القدس على التالميذ 

 كل سنة وأنتم بألف خير 

 بقلم القّس صليبا رشماوي 

بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب جائحة الكورونا، َتعود اليكم مجلة كنيستنا بحّلة جديدة ومختلفة. فيها  
نشكر الرب اإلله على كل نعمه وبركاته الكثيرة، الشكر بعد هذه الفترة الصعبة وما رافقها من تعب  نود أن 

ليس بالشيء الهين. فبعد أن عانى العالم بأسره وتغّير الكثير الكثير في حياتنا، نود أن نشكر هللا المحب  
ب قّلة االشغال والحجر الصحي الرحوم الشفوق على نعمه الكثيرة، رغم األلم والضيق والضغط النفسي بسب

 خوفا من العدوى، نريد أن نشكر هللا ونعبر له عن شكرنا ونحمده ونعترف بجميله علينا. 

االن عرفنا معنى الشكر الحقيقي الذي هو عبارة عن تعبير عن الحمد والثناء واالعتراف بالجميل واإلجالل 
ودواعي الشكر هلل عديدة، تشمل أمانة هللا بوعوده وحمايته لشعبه  هلل له المجد والسلطان والكرامة والسجود. 

وانقاذهم من كل شر. مراحمه كثيرة هو الشافي والمعافي. والشكر للرب يسوع ألنه جعلنا نبدأ بداية جديدة  
 بعد انقطاع دام سنتين من الزمن، وها نحن سنبدأ إصدار مجلة كنيستك على موقع شبكة كنيستنا الخاص. 

رتأت لجنة مجلة كنيستك أن تقوم بعمل نوافذ مختلفة للمجلة؛ لنطل من خاللها عليكم أفراد كنيستنا  ولقد ا
 ونمدكم بما هو جديد.

   نافذة المجمع الكنسي ∇        نافذة العمل الرعوي  ∇

 نافذة مكتب المطران  ∇       نافذة العمل التربوي  ∇

 نافذة الشبيبة  ∇       نافذة مكتب المرأة  ∇

 نافذة من أرشيف مجّلة كنيستك  ∇                 افذة مكتب الدياكونيا ن ∇

 نافذة من تاريخ كنيستنا  ∇               النافذة الحرة   ∇

 نافذة األخبار  ∇

 أرجو من الجميع مشاركتنا بمقاالت ومشاركات مختلفة تغني المجلة ولكم كل الشكر واالحترام والتقدير. 
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 عظة العدد
 

 الصعود والعنصرةما بين 

 فهم للكتب...سكينة وانتظار....قوة للشهادة 

 ( 51- 44: 24)لوقا 

 بقلم القّس عماد حداد         

يوم خميس الصعود، وقبل أن يقود التالميذ إلى الجبل، وقبل أن يباركهم وُيرفَع أمام أعينهم إلى السماء، 
تكلم يسوع مع التالميذ، وذكرهم بما قال لهم اّبان خدمته عّما سيكون من رفض وموت وقيامة. أرشدهم الى  

لبني البشر التي ظهرت من خالل  محبة هللا    رسالته، وعمقليدرسوا من جديد، وليدركوا معاني    الكتب؛
  ولكي يكتمل المشهد كان ال بد من أمور ثالثة:  وموته وقيامته. تجسده وخدمته

تماما ما نحتاجه اليوم في كنائسنا. وهذا تماما ما يجب أن تكون بوصلة    الكتب: هذافتح ذهنهم؛ ليفهموا   .1
لننظر الى واقعنا    وفهمنا؛صالتنا موجهة اليه. فنحن اليوم أحوج ما نكون؛ كي يفتح هللا عيون بصيرتنا،  

ونفهم ما يدور حولنا. نحن اليوم أحوج ما نكون لنفهم الكتاب المقدس، كل الكتاب المقدس وليس فقط 
ءا منه. اليوم نحن بحاجة ان نطلب من القائم من بين االموات ان يفتح اذهاننا؛ لنفهم ان كلمة هللا  جز 

هي كلمة حياة وكلمة حرية ومصدر قوة في وجه العبودية والموت. فالكتاب المقدس بجملته يشهد على  
  بين طيات البشارة السارة  محبة هللا لنا. وكما يقول مارتن لوثر الكتاب المقدس هو المذود الذي يحمل لنا  

كلماته. فدعونا ال نحول كلمات الحياة لتكون سيوفا نطعن بها اآلخر، ونقتل بها ايماننا وايمان اخينا  
    واختنا.

شهود لذلك": عندما يهبنا هللا الحكمة والفطنة والبصيرة؛ لنفهم شهادة الكتاب   أنتمائتمنهم على البشارة " .2
مكننا اال ان نكون شهودا، وال يمكننا اال ان نكرز بهذه البشارة. وعندها  المقدس للبشارة السارة، ال ي 

ايضا نستطيع ان ندرك ان البشارة السارة ال تأتينا في وقت الرحب والراحة والطمأنينة فقط، انما هذه 
ظروف حياتنا. فاهلل وخصوصا في وقت ضعفنا وضيقنا    أحلكالبشارة هي لنا ونحن مؤتمنون عليها في  

  وتدعونا؛ ا ويهمس في قلوبنا قائال: "ال تخف... انا معك." البشارة السارة تغير حياتنا وواقعنا  يبشرن
لنكون شهودا لهذا التغيير، هذا التغيير من الحزن الى الفرح، ومن اليأس الى الرجاء، ومن البغض الى  

لى هذه البشارة التي  المحبة، ومن الموت الى الحياة. نعم عندما نفهم الكتب سنكون شهودا مؤتمنين ع
 غيرت وجه الزمان. 
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وطلب منهم ان ينتظروا موعد الروح؛ لُيلَبسوا قوة من االعالي؛ حتى نفهم الكتب، وحتى نستطيع ان   .1
نكون شهودا للبشارة السارة ال بد لنا ان نتعلم كيف نسكُِّن قلوبنا، وننتظر ان نسمع همسات الروح تنطق 

خوفنا. ال بد لنا ان نتعلم السكون واخالء الذات حتى نمتلئ من الروح    في افواهنا وتقوي كياننا وتطرد 
(. ويكون كل المجد هلل وليس لنا. قد يكون هذا الطلب 7:  4كورنثوس  2فيكون "فضل القوة هلل ال منا" )

هو االصعب على واقع بشريتنا، ولكننا بالتدريب والصالة والتأمل في كلمة هللا نستطيع ان ندرك اهمية  
كون واالنتظار الذي بدونه ال نستطيع ان نشهد بصفاء للبشارة، وبدونه ال نستطيع ان نفهم شهادة الس

  الكتاب المقدس للبشارة السارة التي اؤتمنا عليها.

وقبل ان يصعَد يسوع الى السماء "رفع يديه وباركهم".... وهكذا ابتدأ مشوار التالميذ في رحلة فهم الكتب،  
  ازة البشارة السارة. وهكذا يجب ان يبدأ مشوارنا ويتجدد ليس كل عام، بل كل يوم!وانتظار الموعد، وكر 

علينا ان نتعلم كل يوم ونصلي كل يوم؛ كي يهبنا هللا حكمة، وسكونا، وقوة؛ كي ننمو معا افرادا وجماعة  
         (13: 4الى "قياس قامة ملء المسيح." )افسس 
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 مجمعكنافذة 
 

قررت أسرة مجّلة كنيستك تخصيص نافذة تنشر فيها موجزا عن نشاط وأهم قرارات مجمع كنيستنا، وأهم  
 توصيات اللجان المنبثقة عنه.

كما نريد دورّيا اجراء لقاء حوار مع أحد أعضاء أو عضوات المجمع، أو لجانه ومجالسه المختلفة؛ لتعريف  
 القارئين بهم/ن. 

تحرير المجّلة أيضا أن نورد سيرة أحد أعضاء المجمع القدامى دوريا ابتداًء من هذا العدد؛  ارتأينا في اسرة 
 لنحي ذكراهم، ونبدي شكرنا لما قدموه لكنيستنا. 

  تشمل نافذة مجمعك لعددنا هذا على ثالث أوراق:

 نتائج انتخابات المجمع، وانتخابات اللجان والمجالس المنبثقة عنه.  .1
 اد حداد رئيس المجمع لدورته الرابعة عشر.حوار مع القّس عم  .2
  سيرة حياة السّيد خليل جبران جبرائيل )أبو جبران(.  .3

 

  الخبر الرسمي حسب جريدة القدس
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 كنيستنا تنتخب مجمعها الجديد
 

 مجمعها الجديد لدورته الرابعة عشرة:  2022انتخبت كنيستنا في كانون الثاني 

 السيد جاد ابودّية 24 رئيس الكنيسة  المطران سني إبراهيم عازر  1

 السيد جريس دقماق 25  رئيس المجمع القّس عماد حداد  2

 السيد رزق عمرو 26 نائب رئيس المجمع  السيد بسام مسّلم  3

 هال طنوس السيدة  27 سكرتيرة المجمع  السيدة جينيا فقوسة  4

 القّس د. متري الراهب  5

 

 السيدة نانسي عيسى  28

 القّس د. منذر اسحق 6

 

 السيد سامر دحمس 29

 القّس اشرف طنوس 7

 

 السيد رائد عنصره  30

 القّس فرسان زعمط  8

 

 السيد وليم بحبح  31

 القّس رودني سعيد  9

 

 السيدة نانسي قمصية  32

 القّس صليبا رشماوي  10

 

 السيد غسان اسحق  33

 السيد باسم مطر  34 مدير التربية  د. تشارلي حداد 11

 السيدة هيلدا عيسى  12

 

 السيد أسامة نصار  35

 السيد راندي سعيد  13

 

 السيد كيفورك مليكيان  36

 السيد الياس فريج  14

 

 السيد باسم مطر  37

 السيد فادي مرزيان 15

 

 السيد جالل عوده 38

 سعيد السيد رامي  16

 

 السيد عيسى مريبع  39

 السيدة ماري معّلم  17

   

 السيدة الهام سابا  18

   

 السيد عادل خضر  19

   

 السيد أنطون نصار  20

   

 السيد سامي أبو غزالة 21

   

 السيدة بسمة عمرو  22

   

 د. خضر زيدان 23
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 لدورته الرابعة عشرة  المجلس الكنسيانتخب المجمع 

 المطران سني إبراهيم عازر  1

 القّس عماد حداد  2

 القّس د. منذر اسحق 3

 السيد راندي سعيد  4

 د. خضر زيدان 5

 السيدة هال طنوس  6

 السيد عادل خضر  7

 

 

 لدورته الرابعة عشرة  المجلس التربوي انتخب المجمع 

إلى كافة أعضاء المجلس    باإلضافةيضم المجلس التربوي في عضويته مدير التربية الدكتور تشارلي حداد  
  الكنسي:

 السيدة لورا بشارة  1

 السيدة ماري معّلم  2

 السيد رائد عنصرة  3

 

 

 اللجنة المالية

  تضم لجنة المالية بعضويتها المدير المالي للكنيسة السيد اديب مريبع

 السيد غسان اسحق  1

 السيد عادل خضر  2

 السيد عيسى مريبع  3

 السيد سامر دحمس 4

 القس صليبا رشماوي  5
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  لجنة الوقف والبناء

 القّس اشرف طنوس 1

 القّس د. منذر اسحق 2

 السيد راندي سعيد  3

 السيد وليم بحبح  4

 السيد كيفورك مليكيان  5

 د. تشارلي حداد 6

 

  الدستورلجنة 

 السيد أنطون نصار  1

 القّس فرسان زعمط  2

 السيد أسامة نصار  3

 القّس د. منذر اسحق 4

 السيدة نانسي قمصية  5

 السيدة هال طنوس  6

 د. خضر زيدان 7

 

  لجنة الشبيبة

 القّس رودني سعيد  1

 السيدة نانسي قمصية  2

 السيدة ندى زبانة  3

 السيدة بسمة عمرو  4

 السيد فادي مرزيان 5

 السيدة نانسي عويس  6
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 لجنة المرأة

 تعمل لجنة المرأة بالتنسيق والتعاون مع مكتب المرأة في الكنيسة 

 السيدة الهام سابا  1

 السيدة نانسي قمصية  2

 السيدة لميس خياط  3

 السيدة بسمة عمرو  4

 السيدة جينيا فقوسة  5

 

 لجنة كنيستك 

 د. رؤوف عازر 1

 القّس صليبا رشماوي  2

 السيدة جينيا فقوسة  3

 السيدة الهام سابا  4

 السيدة بسمة عمرو  5
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 حوار مع رئيس المجمع القّس عماد حداد 
 

 د. رؤوف عازر 
 

انتخب مجمع الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة في دورته الرابعة عشرة القّس عماد  
حداد رئيسا له. أجرى الدكتور رؤوف عازر نيابة عن أسرة تحرير المجّلة هذا الحوار معه؛ للتعرف عليه 

 والتعريف عن نفسه، وللترحيب به رئيسا لمجمعنا. 

ابارك لك قسيس عماد باسمي وباسم اسرة تحرير مجّلة كنيستك انتخابك رئيسا لمجمع الكنيسة.    كنيستك:
ك في خدمتك لما هو في مصلحة الكنيسة وفائدة لرعاياها. أريد بداية أن اطرح  نسأل هللا أن يقودك ويبارك

 عليك بضعة أسئلة تعّرف عن شخصك. 

 

 اين ومتى ولدت؟  كنيستك:

 في مستوصف ستنا مريم في بيت جاال.  1979آب  20ولدت في  القّس عماد:

   من هم إخوتك وأخواتك؟ كنيستك:

 أخي عصام يعمل ويقيم في المملكة العربّية السعودّية، متزّوج ولديه ابنة. القّس عماد:

  اين تلقيت تعليمك المدرسي، متى ومن أي مدرسة تخّرجت؟  كنيستك:
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دخلت روضة المدرسة اللوثرّية في بيت لحم في الثالثة من عمري، درست فيها حتى انهيت    القّس عماد:
إلى مدرسة طاليتا قومي حيث درست الصفين المدرسيين األخيرين،    الصف العاشر األساسي، وانتقلت بعدها

   . 1997/   1996  وتخّرجت منها حاصال على شهادة التوجيهي مع نهاية العام الدراسي

لقد تم تصنيفي من قبل المعلمين؛ ألدرس في الصف الحادي عشر علمي، ولكنني قررت أن اتبع ميولي  
 القسم األدبي بعد موافقة والدتي، ومسببا عدم رضا واستياء بعض من المعلمين. األكاديمّي االنضمام إلى 

 هل تذكر أسماء من عّلمك في مدرسة بيت لحم، ومدرسة طاليتا قومي؟ كنيستك: 

نعم، ال زال الكثير منهم في ذاكرتي، وأسمح لي أن استغّل هذا الحوار؛ ألعّبر لهم عن  القّس عماد:   
ي اذكر المعّلمة ناديا دقماق، والمعّلمة هيفاء عبدربه، والمعّلمة ناهدة الالتي، والقّس شكري وامتناني لهم. إنن

ابتسام عودة  والمعّلمة  الهواش،  فهمي  المرحوم  واألستاذ  دّكرت،  المرحوم خضر  واألستاذ  الراهب،  متري 
واألس يونان،  عازر  سناء  والمربّية  دعمس،  أمل  والمربّية  فضول،  هاال  والمربّية  عتيق،  قسيس،  نبيل  تاذ 

واألستاذ المرحوم سالمة رزق هللا ممن عّلمني في مدرسة بيت لحم، وكان مدير المدرسة آنذاك المرحوم 
  األستاذ صليبا فضول.

وما زلت اذكر من المعلمات والمعلمين في مدرسة طاليتا قومي المعّلمة صونيا نور، واألستاذ لورنس سمور،  
واألستا وليد  واألستاذ مرزوق مرزوقة،  واألستاذ  منيرة رزق هللا،  والمعّلمة  عليان،  واألستاذ  ذ عطا زبون، 

     ، واألستاذ زكي عواد.Gollerالشتلة، والمعّلمة 

 هل تذكر حادثة أّثرت بك وما زلت تذكرها من فترة تعليمك المدرسي؟ كنيستك:

كانت هذه المدرسة بيتي الثاني،  ان للمدرسة اللوثرية في بيت لحم مكانة خاصة في قلبي، فقد  القّس عماد:  
 والحقا كنت أحد أبناء البيت الداخلي حيث ترعرعت وزرعت في قلبي بذرة االيمان اإلنجيلي. 

كنت وما زلت محّبا للغة العربّية، بدأت وأنا في الصف الخامس االبتدائي أول محاوالتي لنظم الشعر. 
م سالمة رزق هللا، فلم يصّدق انني نظمتها وحدي،  أطلعت في أحد األيام قصيدة نظمتها على معّلمي المرحو 

وكذلك معلمين ومعلمات آخرين قرأوا ما كتبت، وأصبحوا الحقا واالستاذ المرحوم سالمة من الداعمين لي  
 في تنمية موهبتي هذه.

كما أنني أذكر حدثا آخرا تعّلمت منه درسا ال أنساه في حياتي حتى يومنا الحاضر. فقد كان خطي وترتيب  
ما أكتب سيئا، مما أثار في أحد األيام غضب معّلمتي ابتسام قسيس التي أخذت دفرتي ومزقته، وطلبت 
مني أن أعيد نسخه مرّتبا. ابتدأت ومنذ هذه الحادثة أعير االنتباه أكثر وأكثر، وبدأت أكتب بوضوح وترتيب 

 قدر اإلمكان.
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 نك أصبحت قّسا لوثرّيا، هل لك أن تشرح لنا ذلك؟ لقد نشأت في عائلة التينّية في بيت جاال، ولككنيستك:  

نعم، لقد ولدت في عائلة تابعة لكنيسة الالتين. تعّمدت وأخذت أول مناولة، وحصلت على القّس عماد:  
التثبيت في كنيسة سيدة البشارة لالتين في بيت جاال. كما أسلفت أعاله دخلت المدرسة اللوثرّية في بيت 

يت كل سنوات طفولتي وسنوات مراهقتي في جّو ومحيط انجيلي لوثري. لقد لحم بروضة األطفال، وقض 
وجدت في مدرستي في بيت لحم، وكذلك في البيت الداخلي في بيت جاال بيتي الروحي، وفيهما نما ايماني  

 اإلنجيلي اللوثري. 

في منزلنا، أدخلتنا    كانت والدتي تعمل موّظفة في البيت الداخلي، ولما تعّذر عليها أن تتركني وأخي وحيدين
البيت الداخلي، وكنت حينها في الثالثة عشرة من عمري. وجدت في القّس جادهللا شحاده الدعم وأصبح أبي  

 الروحي بعد أن اكتشف بذرة االيمان اإلنجيلي المسيحي في قلبي، وعمل على رعايتها وتنميتها. 

اإلصالح لألطفال وللشباب، ونّمى ايماني  لقد حرص القّس جادهللا على إشراكي في مختلف نشاطات كنيسة  
ومعرفتي الكتابّية عبر درس الكتاب المقدس. لقد اكتشف القّس جادهللا بوادر القدرة على القيادة عندي،  

  فعمل على تنميتها وتقويتها، وعمل مني قائدا للشبيبة بعد انضمامي الرسمي للكنيسة اللوثرّية.

القرن الماضي طلب انضمام عائلتنا لراعي، وعمدة كنيسة اإلصالح    قّدمت والدتي حوالي منتصف تسعينيات 
االنجيلّية اللوثرّية في بيت جاال. بحث السّيدان فكتور ابودّية، وصليبا زيدان من عمدة بيت جاال طلبنا مع  

اال في  اللوثرّية  االنجيلّية  للكنيسة  تابعة  عائلة  بنا  واالعتراف  الموافقة  الكنيسة، وحصلنا على  ردن  رئاسة 
 واألراضي المقدسة. 
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    من هي شريكة حياتك؟ متى احتفلتما بإكليلكما؟ وهل رزقكما الرب أطفاال؟ كنيستك:

شريكة حياتي وبركتي هي روال فرج كسبري. تعود معرفتي بروال أليام المدرسة في طاليتا  القّس عماد:  
ّية في قلوبنا بعد سنوات من تخّرجنا من  قومي، ولكننا اكتشفنا بعضنا البعض ثانية، واكتشفنا محبتنا النام 

 20طاليتا قومي. لقد اراد هللا أن تلتقي خطواتي بخطواتها، وباركها الرب بإكليلينا يوم عيد ميالدي الموافق 
 . 2005آب من العام 

كلّلنا المطران منيب يونان بمشاركة كل من المطران سني إبراهيم عازر، والقّس الدكتور متري الراهب في  
  12)، ويارا  عاما(  14)كنيسة اإلصالح في بيت جاال. بارك هللا بيتنا األرضي، ورزقنا ابنتين هما دالين  

   عام(.

 لماذا قررت أن تدرس الالهوت؟ كنيستك:

في داخلي الرغبة واإلرادة؛ لنشر كلمة يسوع، وقصة حّبه العجيب. اكتشف القّس  لقد نمت  القّس عماد:  
جادهللا شحاده بذور الدعوة التي بدأت تنمو داخلي. فابتدأ بصورة غير مباشرة بتنميتها، وابتدأ شيئا فشيئا  

 يسّلمني مسؤوليات مختلفة للخدمة في مدرسة األحد وفي الشبيبة، وفي درس الكتاب.

عامين مساعدا في البيت الداخلي بعد أن انهيت تعليمي المدرسي. تأكدُت خالل فترة خدمتي عملت مدة  
في البيت الداخلي من صدق دعوة الرب لي لدراسة الالهوت. تقدمت بطلب بعثة لدراسة الالهوت من 

 الكنيسة اللوثرّية، ووافق المجمع على ارسالي لدراسة الالهوت اإلنجيلي في لبنان.
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 ن درست الالهوت؟ ومتى انهيت دراستك؟ أي  كنيستك:

الالهوت اإلنجيلي في كلّية الالهوت للشرق األدنى في بيروت، وتخّرجت منها حاصال    القّس عماد: درست
  .2003على درجة البكالوريوس عام 

   اين خدمت فيكارا؟ كنيستك: 

خدمة الراعوّية في بيت  إلى فلسطين، وعينتني كنيستنا فيكارا لل  2003عدت في صيف عام  القّس عماد:  
 . 2005جاال، وأيضا للخدمة في مكتب مطرانيتنا في القدس. استمريت بعملي فيكارا حتى منتصف العام 

 Lutheran Theological Southernللدراسات العليا في الالهوت اللوثري في جامعة    2005ارسلت عام  

Seminary  بواليةSouth Carolina في الواليات المتحدة األمريكّية . 

 متى رسمت قسيسا انجيلّيا لوثرّيا؟، وما هي آية رسامتك؟ وما هو موضوع عظتك األولى قّسا؟  كنيستك:

 

أنا، والقّس صليبا رشماوي في خدمة واحدة في  القّس عماد:   قساوسة في كنيسة    2008آذار    2ُرسمنا 
 المسيح، وللخدمة رعاة في الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة. 

كانت آية رسامتي: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم  
 (. 16:15)يواآلب كل ما طلبتم باسمي 

: ال تخف ألنني فديتك دعوتك  1:43ى قّسا في كنيسة المسيح من سفر اشعياء  اخترت موضوع عظتي األول 
   باسمي أنت لي.
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 واآلن! هل ستختار هذا الموضوع أم غيره اآلن ليكون عنوان عظتك االولى؟كنيستك: 

اليوم وبعد خمسين عام سأختار نفس اآلية؛ لتكون موضوع عظتي. إن هذه اآلية ترافقني كل القّس عماد:  
 من أيام حياتي منذ أن كنت في العاشرة من عمري. يوم 

 أسرد لنا عن مواقع خدمتك راعيا. أين وألي مّدة خدمت في كل منها؟  كنيستك:

، ومن ثم قّسا بعد رسامتي حتى نهاية  2007خدمت في كنيسة بيت ساحور فيكارا منذ تموز  القّس عماد:  
 . 2012شهر آب 

 . 2020وحتى آخر حزيران  2012من األول من أيلول خدمت راعيا لكنيسة الرجاء في رام هللا 

راعيا لكنيسة الراعي الصالح في عّمان. خدمت في الفترة بين كانون    2020وأخدم منذ منتصف كانون الثاني  
  راعيا للكنيستين في عمان ورام هللا. 2020الثاني وحزيران  

كما أسلفت اعاله فإنك خدمت في عّدة مواقع. هل يمكنك أن تفارق بين الخدمة وشكلها ومتطلبات    كنيستك:
 عائالت الرعّية لمواقع خدمتك المختلفة؟ 

لكل موقع خدمة سياقه وواقعه الخاص، ولكل مكان ميزته الخاصة. إن خدمة االنجيل هي  القّس عماد:  
دمتي في بيت ساحور نكهتها الخاصة، كانت بيت ساحور  ذات الخدمة، ولكن سياق الخدمة يختلف. كان لخ

الموقع الذي نضجت وكبرت فيه خادما للرب. لقد عشت قصص نجاح، واختبرت فيها نقاط ضعفي أيضا،  
ووجدت فيها من ساندني ودعمني. استمر نموي ونضوجي راعيا اثناء خدمتي في رام هللا، واستثمر حاليا  

مما تعّلمته، واكتسبته في بيت ساحور ورام هللا. إن خدمتي االن في في خدمتي وعملي في عمان الكثير  
  عّمان لها سياقها الخاص، فهي تتمحور في الكثير من األحيان حول خدمة الكنيسة وابرازها داخل المجتمع.

لماذا قررت أن تترشح لرئاسة المجمع؟ وما هي أهداف عملك رئيسا للمجمع على المدى القصير   كنيستك:
 ى الطويل؟والمد 

اريد من خالل تكليفي بمنصب رئيس المجمع أن اعمل على نقل صورة العمل الحالي من  القّس عماد:  
اعمال لطوائف تلتقي تحت سقف المجمع، إلى عمل لكنيسة واحدة تعمل في ستة مواقع عمال وحدا وموّحدا.  

بين الدول. هناك بال شك جهود   إن العمل في عّمان هو األكثر حاجة لمثل هذا بسبب وجود الحدود القائمة
  بذلت سابقا، وجهودا تبذل حاليا، ولكنني أريد ان أسّرع وأكّثف هذه الجهود.

نرى تراجعا في نشاطات طوائفنا الراعوّية، أو تغّير فيها! ونعلم أن الميزانيات المرصودة للعمل    كنيستك:
عليه بالتعاون مع المطران والقساوسة    الراعوي قليلة او حتى معدومة! هل هناك خّطة او برنامج ستعمل



19 
 

لتنشيط مثل هذه الفعاليات؟ وهل هناك مخطط لدى مجمع الكنيسة الذي يقّر الموازنات والميزانيات؛ ألن  
 يقرر وضع موازنة مقبولة وعادلة للعمل الراعوي؟ 

بهدف تنشيط  لقد وضع المطران ومجلس القساوسة الخطط، وباشر في تنفيذها المجمع السابق  القّس عماد:  
العمل الراعوي وتكثيفه. لم تساعدنا الظروف التي مّرت بها كنيستنا في السنتين األخيرتين. اننا نجتهد لتجنيد  
األموال الالزمة من أجل تنشيط وتفعيل النشاط الراعوي بمدارس األحد، والشبيبة، والمرأة، والعائالت. لقد 

كوفيد سلبيا، ولكننا خطونا الخطوة األولى، ونحن مصممون  وضعنا قدمنا على أول درجة، تأثرنا من وباء ال
 على استكمال صعود السّلم حتى نصل غايتنا المنشودة.

 

ندرك أن كنيستنا بحاجة إلى طاقات جديدة شابة للخدمة بجانبكم لتساندكم ولتستفيد من خبراتكم.  كنيستك:  
، والخدمة االجتماعّية، والديكاونيا وغيرها  هل هناك خطط إلرسال شابات وشبان لدراسة الالهوت، والتربّية
 ليعودوا ويخدمون في كنائسنا، ومدارسنا في المستقبل المنظور؟ 

هناك شخص يتم تهيئته؛ ليرسل ببعثة لدراسة الالهوت. اننا نبحث بين الشباب، نشّجع وننمي  القّس عماد:  
مة في المجالين الراعوي، واالجتماعي،  الطموح؛ ليدرسوا في الجامعات ويحصلوا على مؤهالت اكاديمّية للخد 

والتربوي في كنيستنا. انني اريد أن استغّل هذا المنبر ألوجه دعوتي لشبابنا أن يتواصلوا مع رعاتهم، ومع  
 المطران، فلربما وجد الواحد أو االخر تحقيقا لطموحه بما نبحث نحن عنه حاليا. 

 امة خارج سياق عملك ورسالتك قّسا وراعيا انجيلّيا لوثرّيا! نريد في الختام أن نسألك بعد األسئلة الع  كنيستك:

 الموسيقى، تنس الطاولة، وكرة الطائرة.   ما هي هواياتك؟

 الطبلة )الدربكة(.  هل تعزف آلة موسيقّية؟
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من كتاب ترانيمنا: نور فادي الناس أشرق من عاله في الظالم.   41ترنيمة رقم     ما هي ترنيمتك المفّضلة؟
 : انا للمسيح لذا فالمسيح أساس رجائي المتين الصحيح.345قم  وترنيمة ر 

 لينا شماميان، وريما خشيش   من هو الفنان/ة المفضل عندك؟

 Hidden Figures  ما عنوان الفيلم السينمائي الذي نال اعجابك بشكل خاص مؤخرا؟

 Paulo Coelho  هل هناك كاتب/ة تسعى ألن تقرأ كل ما كتب/ت؟

 Alchemistانني حاليا أعيد قراءة كتاب   ما عنوان أخر كتاب أو رواية قرأتها؟

شكرا لك قسيس عماد على وقتك وعلى هذه المعلومات القّيمة التي زودتنا بها، ونطلب من هللا   :كنيستك
 أن يبركك في خدمتك راعيا لكنيسة  

 .راعي الصالح في عّمان، ورئيسا لمجمع كنيستناال
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مجمعها األول، وترأس جلسة المجمع االنتخابّية األولى الواعظ والصيدلي خليل   1959انتخبت كنيستنا عام  
  جبران جبرائيل )أبو جبران( لكونه العضو االكبر سّنا.

 خليل جبران جبرائيل )ابو جبران( 

1884 –  1974 

 الدكتور رؤوف عازربقلم 

للحياة والعمل في    1900في بلدة زحلة اللبنانية.، وانتقل مع عائلته عام    1884ولد ابو جبران في العام  
فلسطين، واستقروا في مدينة بيت لحم. ُأصيب والده بعد قدومهم إلى بيت لحم بمرض في عينيه فصار  

راهق، فاكتفى بما كان قد تعّلمه، وابتدأ يعمل  كفيفا. وقعت مسؤولية رعاية العائلة على كتفي خليل وهو م
األلماني   اللوثري  لحم  بيت  قّس  إلى  وتوّجه  عائلته،  ليعيل  والبناء؛  الفعالة  في  العمل  من  له  تيسر  بما 

Boettcher    طالبا مساعدته في الحصول على وظيفة أو عمل دائم، فدّبر له القّس بوتشر عمال في "دار
االيتام السورّية" في القدس. لم يقبل القّس تيودور شنّلر أن يكون خليل عامال فقط في دار االيتام، وانما  

 ألجر في المعهد.أصّر على أن ُيكمل تعليمه المدرسي، ويدرس في السيمينار بجانب وظيفته مدفوعة ا 

، واستلم وظيفة مساعد صيدلي في المستشفى االنجيلي في الخليل.  1905تخّرج خليل من السيمينار عام  
العام   في  وأصبح  الصيدلة،  مهنة  منه  وتعّلم  المسؤول  للصيدلي  مساعدا  أعوام  سبعة  طيلة    1912عمل 

  الصيدالني المسؤول.

يقيم  داوم خليل على قراءة الكتاب المقدس، ومناقش ة النصوص المختلفة مع القساوسة، والوّعاظ، وكان 
يوميا بجانب عمله في صيدلية المستشفى صالة صباحّية ومسائية لمرضى العيادات الخارجّية، وللمرضى 

 المقيمين، واجتماع درس الكتاب المقدس اسبوعّيا للمرضى المقيمين، ولموظفي المستشفى. 

يقيم خدمة العبادة الجمهورّية أيام   Jerusalemsvereinعية القدس كان قّس بيت لحم، أو بيت جاال من جم 
. وكان ابو جبران ينوب عن القساوسة في ذلك كلما منعتهم  Taebriاألحد في بيت الواعظ الياس تيبري  

الظروف عن اقامتها. كما قام ابو جبران بمهمة الوعظ في الخليل طيلة الفترة التي كان فيها القّس شديد 
 معتقال من قبل حكومة االنتداب البريطانّية اثناء الحرب العالمية الثانية.  باز حداد 

ُجّند أبو جبران خالل الحرب العالمية األولى في الجيش التركي، وشارك في الحرب مدة عامين. عاد عام  
. انتقل مع عائلته للحياة سنوات 1946من الحرب، وعمل في وظيفته في الخليل حتى تقاعد عام    1914

قاعده في بيت لحم. وتطّوع لعدة سنوات للخدمة صيدالني بعد النكبة في صيدلية عيادات االتحاد اللوثري ت
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في بيت جاال، وبيت لحم، والخليل. كما كان ينوب في الوعظ كلما اقتضت الحاجة في بيت جاال، وبيت  
 لحم.

  1955ة اللوثرّية بين األعوام  كان أبو جبران عضوا في المجلس التحضيري واالستشاري للطوائف االنجيليّ 
، وعمل مع زمالئه من علمانيين ورجال الدين على صياغة دستور كنيستنا األول. انتخب عام  1958و

، وترأس الجلسة التمهيدّية  1959عمدة كنيسة الميالد، ومّثلها في المجمع التأسيسي األول    عضوا في  1958
لكونه األكبر سّنا بين األعضاء. بقي امينا، وخادما وفّيا  االنتخابية التي عقدت قبل جلسة المجمع األول؛  

. اجريت جنازته في كنيسة الميالد ودفن في مقبرة الكنيسة اللوثرية  1974لكنيسته حتى وفاته في شهر شباط  
 في بيت لحم. 

  اح. إلى ُنزل للسي 1991اشترت كنيستنا في ثمانينات القرن السابق منزل أبي جبران، ورممته وحّولته عام 
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 نافذة الرعايا 
 

ارتأينا في أسرة التحرير أن نضيف نافذة جديدة لمجلتنا نعكس ونبرز فيها زوايا مختلفة لعمل الرعايا بما  
 يشمل حوار مع أحد/ى األعضاء، وابراز نشاطات ممّيزة للعمل الراعوي.

ونرحب بهم اعضاُء فاعلين    2022  –  2019المثبتون لألعوام  نبرز في عددنا الحالي صور وأسماء أفواج  
 في خدمة كنيستهم. 

 وأجرينا حوارا مع القّس رودني سعيد لنتعّرف ولنعّرف القّراء على شخصه الكريم. 
 

 التثبيت 

 بقلم القّس صليبا رشماوي 

كنيستنا اإلنجيلية اللوثرية في  نقوم بتثبيت أبنائنا وبناتنا الذين اعتمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدس في  
األردن واألراضي المقدسة، بعد أن يقوم راعي الكنيسة بتعليم المثبتين عقائد ايماننا اللوثري من الكتاخسمس  
الصغير: السرين المقدسين وقانون االيمان والصالة الربانية، والوصايا العشر يومها يقف المثبتون؛ ليعترفوا 

 امعة بقانون االيمان، ويقتربون ألول مرة؛ لتناول جسد ودم المسيح )مائدة الرب(. بأنفسهم امام الكنيسة الج

بتدفق الروح  تأكيد على اإليمان، ينظر إليها على أنه ختم العهد الذي تم إنشاؤه في المعمودية  التثبيت 
 القدس.

  مفهوم الكتاب المقدس للتثبيت:

خالصنا يؤكده الروح القدس الذي يسكن في قلوبنا" الروح نفسه أيضًا يشهد ألرواحنا أننا أوالد هللا   .1
التأكيد  (  8:16)رومية   ويعطينا  قلوبنا  في  القدس  الروح  يسكن  ومخلصًا  ربًا  المسيح  نقبل  عندما 

وبهذا   (14  –  13:  2كو    1)لحضوره وأننا صرنا ملكا له وكذلك يعلمنا ويشرح لنا األمور الروحية  
 ( 17: 5كو  2)يؤكد لنا أننا خليقة جديدة في المسيح 

أن شهادة خالصنا تظهر في    10  –  5:  1يو    1نحن نتثبت في اإليمان أيضًا بشهادة خالصنا. تقول رسالة  
حياتنا، نسير في النور ال نكذب، نعترف بخطايانا. ويوضح يعقوب في رسالته الثانية أن دليل اإليمان هو  

 التي نعملها. فنحن ال نخلص باألعمال، بل أعمالنا تدل على إيمان خالصنا. األعمال

)غالطية إن ثمر الروح الذي ينتجه فينا الروح القدس    (20:  7)متى  قال يسوع له المجد " من ثمارهم تعرفونهم  
 ( هو التأكيد على أنه يعيش فينا.22: 5
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 ؤمنون الحقيقيون سوف يثبتون إلى النهاية. إن " التثبيت" عمل نهائي لخالصنا في المستقبل، فالم

نحن قد ختمنا بموعد الروح القدس " الذي فيه أيضًا أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خالصكم، الذي فيه  
  13: 1)أفسس أيضًا إذا متم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون مراثنا الفداء المقتنى لمدح مجده  

– 14 ) 

لحقيقي للتثبيت، الخالص تم اقتناؤه بدم المسيح الذي نؤمن به ودليل عليه مسيرتنا معه.  هذا هو المعنى ا
ويؤكد لنا بالروح القدس الساكن فينا، ونحن اللوثريون نؤمن بأن المعمد عضو رسمي بالكنيسة وال نؤمن  

 لمعمودية.بالتثبيت كسر مقدس؛ ألننا كلوثريين نؤمن بسرين مقدسين فقط هما سر األفخارستيا وسر ا
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 احتفاالت التثبيت في الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في االردن واألراضي المقدسة

 تنسيق الدكتور رؤوف عازر

 

 2019 تثبيت كنيسة الميالد في بيت لحم

 

 

جورج يوسف ستيفاني تشارلي حداد، فريدا تشارلي منصور، دونا تشارلي منصور، لورد هاني حنونه، 
 صنصور، بشارة داود نصار، بشارة أنطون نصار، دانيال جورج خضر، حنا رمزي متري.
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 2019 تثبيت كنيسة الفادي في القدس

 

 

  جريس راندي سعيد، جويل راندي سعيد، نيكول نادر عازر، نيرفانا سامي رزوق،

 توفيق سعيد، ميشيل حدّور،لمار سامر مسّلم، ماريا رمزي عازر، إيليا توفيق سعيد، يوسف 

 نتاليا إيهاب فريج، كريستين صموئيل مارتن  
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 2021 تثبيت كنيسة الفادي في القدس

 

 

 

 ميريل حنا يونان، نور رمزي عازر، لوكاس رؤوف عازر، ديانا رائد عّواد، دانيال رامي سعيد،

 حنا يونان، سعيد الياس فريج  ميخائيلكارمن رؤوف عازر، كريس باسم ثابت، دانيال إيهاب فريج،  
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 2021 جاال تثبيت كنيسة اإلصالح في بيت

 

 

 لوجين بسام مسّلم، فرناندو جليل عمرو، نقوال موريس عمرو، نزار خضر زيدان 

 اسيل سامر ابودية، نتالي سامر ابودّية  
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 2021 تثبيت كنيسة الرجاء في رام هللا

 

 

 خميس طنوس، لجين طنوس، تيا أصبح، رزان اللوح، سيلينا جرايسة، أمير خضر،

 سمير دحمس، سيف جرايسة، لور عنصرة، لور مريبع.  
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 22/5/2022 تثبيت كنيسة الميالد في بيت لحم

 

 

  مازن عودة، ريان جورج خضر،كتارينا نزيه خوري، ليال أنطون نصار، جوي 

 بيالر رمزي متري، سراج فادي خضر
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 حوار مع القّس رودني سمير رفيق سعيد 

 د. رؤوف عازر 

أجرى الدكتور رؤوف عازر نيابة عن أسرة تحرير المجّلة هذا الحوار مع القّس رودني سعيد؛ للتعّرف،  
 اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة بشخصه الكريم. وتعريف اعضاء الكنيسة االنجيلّية 

أريد أوال أن اشكرك باسمي واسم أسرة تحرير مجّلة كنيستك على اعطائنا هذه المعلومات القّيمة    كنيستك:
عن شخصك الكريم، ونسأل هللا أن يقودك ويباركك في خدمتك لما هو في مصلحة الكنيسة ورعاياها. أريد 

 ح عليك بضعة أسئلة تعريفّية . في البداية أن اطر 

 

 اين ومتى ولدت؟  كنيستك:

. نشأت وترعرعت في عائلة انجيلّية لوثرّية في حي بيت  1994/ 19/4ولدت في القدس في  القّس رودني:  
  حنينا.

 من هما والداك، وماذا يعمالن؟ كنيستك: 

والدي سمير يعمل، ويملك مطعما في حي النصارى في القدس القديمة. والدتي جميلة نخلة  القّس رودني:  
معّلمة للتربّية المسيحّية في مدرسة سيدة البيالر في القدس. عملت    2019من عائلة مقدسّية، تعمل منذ عام  

 رسة مارتن لوثر. سنوات طويلة معّلمة للغة العربّية لألجانب، وعملت أيضا في التسعينات معّلمة في مد 

لقد خدم جّدك سنوات طويلة حتى تقاعده معّلما في مدرسة مارتن لوثر في القدس! ماذا يمكنك كنيستك:  
 ان تخبرنا عنه؟ 
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جدي رفيق سعيد من بلدة نصف جبيل بالقرب من نابلس، دخل طفال مدرسة دار االيتام  القّس رودني:  
أن أنهي السيمينار. خدم معّلما للمرحلة االبتدائّية سنوات السورّية )شنللر( في القدس، وتخّرج منها بعد  

طويلة في مدرسة مارتن لوثر في القدس. لجدي أثر كبير في حياتي، وحياة إخوتي. كان دوما يعّلمنا آيات  
من الكتاب المقدس، ويشجعنا على حفظها. عمل جدي على ترسيخ االيمان اإلنجيلي في قلوبنا. كنت 

لجلوس معه؛ لنصغي إلى قصصه ومما اختبره في حياته، وكان يسرد لنا في كثير  وأخوتي نستمتع في ا
بحضور الصالة     من األحيان ايضا القصص واالمثال من الكتاب المقّدس. كان جدي انجيلّيا مؤمنا، ملتزما

لمزيد كان مدمنا على القراءة، والسعي عنده ل  0أيام االحد. أنهى قراءة الكتاب المقدس أكثر من عشر مرات 
تقريبا في   الذاكرة، ونسي كل شيء  فقدان  والمعرفة طيلة عمره. أصيب في شيخوخته بمرض  العلم  من 

 النهاية، ولكنه بقي قادرا على تالوة اآليات الكتابّية، ولم ينس حرفا واحدا منها. 

 

  من هم اخوتك واخواتك؟كنيستك: 

ربّية الخاصة، عملت في عّدة أماكن، عملت  أنا األصغر في عائلتنا. درست أختي مرام التالقّس رودني:  
 مديرة لروضة المحّبة التابعة لكنيستنا على جبل الزيتون. مرام متزوجة من سام كونه، ولديهما طفلتان. 

درس أخي رفيق الخدمة االجتماعية وعلم النفس في جامعة بيت لحم، يعمل رفيق في مجال تخصصه،  
 متزوج من ليال كاحلي. 

 كانت معموديتك؟ من هم عّرابوك؟  متى واينكنيستك: 

حصلت على سّر المعمودّية في كنيسة الفادي االنجيلّية اللوثرّية في القدس، عّمدني المطران  القّس رودني:  
. كان  1996آذار    24سني إبراهيم عازر )آنذاك كان راعي كنيسة الفادي(، وعّمي القّس ريمون سعيد في  

 لمان عرابي معموديتي. عّمي يوسف سعيد، وخالتي ريما نخلة س
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  اين تلقيت تعليمك المدرسي؟كنيستك: 

كنت مدة عام في روضة مدرسة مارتن لوثر، وعام آخر في روضة مدرسة مار يوسف في  القّس رودني: 
القدس. درست التمهيدي والصف االول في مدرسة مار متري، وأكملت تعليمي المدرسي للمرحلة االساسّية  

  على شهادة التوجيهي الفرع العلمي.  2012والثانوّية في مدرسة تراسنطا في القدس، وحصلت عام 

 هل تذكر حادثة أّثرت بك وما زلت تذكرها فترة تعليمك المدرسي؟ تك: كنيس

قال لي أحد المعلمين يوما: يجب أن يكون لكل انسان هدف ورسالة، واحرص يا رودني، القّس رودني:  
على أن يكون هدفك، ورسالتك دوما واضحين امام عينيك. أّثرت هذه النصيحة أو الحكمة الكثير فّي آنذاك،  

 حتى يومنا الحاضر حاضرة امام عيني.  وال تزال

 متى وأين احتفل في تثبيتك؟ وما هي آية تثبيتك؟كنيستك: 

ثبتني المطران منيب يونان، والقّس )المطران( سني إبراهيم عازر في كنيسة الصعود االنجيلّية  القّس رودني:  
 . 2007/ 9/9اللوثرّية على جبل الزيتون في القدس في 

     .(4:5:  يوحنا 1)ثبيتي: ايماننا هو النصر الذي ننتصر به على العالم آية ت               

لقد احتفلت قبل فترة وجيزة بزواجك! من هي شريكة حياتك؟ هل يمكن أن تزودنا ببعض المعلومات كنيستك:  
 عنها؟ 
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 19زوجتي سالي غسان عيسى داود من بيت ساحور، من مواليد  .  7/8/2021تزوجنا في  القّس رودني:  
، درست في جامعة بيرزيت، وتخّرجت  2013مدرسة الالتين في بيت ساحور عام    تخّرجت من.  1995آذار  

حاصلة على درجة البكالوريوس في السمع والنطق. عملت بعد تخّرجها حتى منتصف عام    2017منها عام  
أخصائية نطق وسمع في جمعّية بيت لحم للتأهيل، وفي جمعّية الشروق في بيت لحم، وتعمل سالي   2021

 حالّيا في جمعّية النهضة النسائية في رام هللا. 

 لماذا قررت أن تدرس الالهوت؟كنيستك: 

الشابة  واظبت شابا على حضور اجتماعات ونشاطات الشبيبة بانتظام، وأّثر برنامج القيادة  القّس رودني:  
)ساهرون( للشبيبة اللوثرّية الذي شاركت فيه تأثيرا كبيرا علي، وساهم كثيرا في تحديد وجهة عملي، وخدمتي  
للرب في كنيسته. شعرت برغبة بدراسة الالهوت بعد ان أنهيت المدرسة، ووجدت في القّس )المطران( سني  

الة من دعوة الرب لي؛ ألخدم قّسا في إبراهيم عازر، والقّس أشرف طّنوس تشجيعا كبيرا، وتأكدت بالص
  كنيسته قبل أن أتقدم من مجمع كنيستنا بطلب ارسالي لدراسة الالهوت.

           أين درست الالهوت؟ ومتى انهيت دراستك؟كنيستك: 

 في كندا،  Martin Lutherوفي كلّية    Wilfrid Laurier Universityدرست الالهوت في جامعة  القّس رودني:  

 حائزا شهادة البكالوريوس والماجستير في الالهوت اإلنجيلي.   2019وتخّرجت منهما عام  

 هل يمكنك أن تسرد لنا موقفا أو حدثا هاما واجهته خالل حياتك طالبا جامعّيا! كنيستك: 

رودني:   الروحي  القّس  نضوجي  في  الكثير  ساهمت  وأحداث  لمواقف  كندا  في  دراستي  خالل  تعّرضت 
تعّلمت أن أقّدر وأحترم واعامل كل انسان كما أحّب أن أعامل بعد أن خدمت طوعا ألكثر من  والفكري. لقد  

عامين في مكتب لمساعدة الالجئين السوريين. كما ساهم التدريب الذي قمت به في مستشفى المدينة على  
   إعطاء المتانة الكافّية، والقّوة ؛ ألرافق الناس مرشدا وداعما في طرقهم الصعبة.

 اين عملت فيكارا؟ يستك: كن

عّينني المطران سني إبراهيم عازر، والمجلس الكنسي فور عودتي من كندا فيكارا للخدمة  القّس رودني:  
 في كنيسة ومدرسة بيت ساحور.

 ماذا تستطيع أن تخبرنا به عن خبرات أو مهارات اكتسبتها خالل فترة خدمتك فيكارا؟ كنيستك: 

الل فترة خدمتي فيكارا في بيت ساحور، وتعّلمت الكثير من القّس منذر تعّلمت الكثير خالقّس رودني:  
اسحق. ابتدأت في بيت ساحور أن أفهم معنى الخدمة في فلسطين، وتعّلمت أهمّية التواجد الدائم في خدمة  
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الرعّية. ظهرت الكثير من المزايا الشخصّية التي كانت خفّية في داخلي، فنمت وتطّورت. تعّلمت في بيت  
احور أن أجعل الواقع الذي نعيشه جزءا من كالمي وعظاتي، وتعّلمت أن أكون انا في خدمتي، وليس  س

نسخة مقّادة لشخص آخر. لكل خادم ميزاته، ونعمه المختلفة، ولكنني تعّلمت من فترة خدمتي فيكارا أن  
 اجتهد؛ ألعطي أفضل ما لدي دون أن أنسى أهمّية أن أصغي بانتباه لآلخرين. 

 متى وأين رسمت قسيسا انجيلّيا لوثرّيا؟ كنيستك: 

  28رسمني المطران سني إبراهيم عازر في كنيسة الفادي االنجيلّية اللوثرّية في القدس في  القّس رودني:  
قّسا في كنيسة المسيح، ونّصبني راعيا للخدمة في كنيسة الرجاء االنجيلّية اللوثرّية في رام    2020  حزيران 

 هللا.

 

ما هي آية رسامتك؟ وما هو موضوع عظتك األولى قّسا الذي اخترته ليوم رسامتك. وهل ستختار    كنيستك:
 هذا الموضوع أم غيره اآلن؛ ليكون عنوان عظتك لو ُرسمت اليوم؟ 

  القّس رودني: 

 ( 15:3)كولوسي . وليملك في قلوبكم سالم هللا الذي اليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين

دعوة هللا لي خادما. وسوف أختار العنوان ذاته؛ ليكون موضوع عظتي لو عاد بي الزمن    عنوان عظتي: 
 ثانية. 

السيدات، كنيستك:   الجامعيين،  الشبيبة،  )االطفال،  الراعوّية!  طوائفنا  نشاطات  في  تراجعا  احيانا  نرى 
بالتعاون  عليه  ستعمل  برنامج  او  خّطة  هناك  هل  الخ(،  المقدس،  الكتاب  درس  المطران    المسنين،  مع 

 والقساوسة؛ لتغيير هذا الواقع؟
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الكنيسة  القّس رودني:   لنشاطات  الشبيبة  النشاطات، وفي حضور  التراجع في  ننكر وجود  ان  يمكن  ال 
وللصالة األحدّية. ال تواجه هذه المشكلة كنيستنا فقط، بل تعاني منها أيضا الكنائس األخرى أيضا. انني  

لتغير هذا الواقع األليم بالتعاون مع مطراننا، ومع زمالئي    كنيستنا؛في    ابذل جهدي بصفتي قّس الشبيبة
القساوسة، وبمساعدة قادة الشبيبة، ولجنة الشبيبة المنبثقة عن مجمعنا. لقد عقدنا مؤخرا مؤتمرا للقيادة الشابة  
بهدف تأهيل مجموعة من الشبان والشابات؛ ليكونوا اليد اليمنى لرعاة طوائفهم في قيادة مدارس األحد،  

 والشبيبة في كنائسهم. 

 نريد في الختام أن نسألك بعد األسئلة العامة خارج سياق عملك ورسالتك قّسا وراعيا انجيلّيا لوثرّيا! كنيستك:  

 القراءة، والترنيم، والغناء، وكرة القدم.   ما هي هواياتك؟

األغاني العربية  أحب سماع الموسيقى األجنبية أكثر من العربية، وأحب     أي نوع من الموسيقى تسمع؟
 القديمة.

 هل تعزف آلة موسيقّية؟ أعزف القليل من اإليقاع. 

،  (72)رقم  لدي الكثير من الترانيم المفّضلة وأذكر منها هنا: خّلني قرب الصليب     ما هي ترنيمتك المفّضلة؟
يم لكنيستنا.  من كتاب التران   ( 392)، خذ بيدي وقدني  (130)، سبحان تلك العّزة  ( 403)ما أعظم الحّب السني  

هناك أيضا بعض من ترانيم الشبيبة الحديثة أحب أن ارّنمها، وأسمعها مثل: نحن ساهرون، وأيها القدوس  
 يا رب الحياة، وأيها الفخاري األعظم، واطمن خايف ليه. 
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أغنية  أحب أغاني فيروز، وأغنية أحمد قعبور:  ،    Your Love Never Failsما هي االغنّية المفضلة لديك؟  
 بدي غني للناس. 

من هو الفنان/ة، من هو المغني/ة المفضلة عندك؟ أحب جدا جورج خباز، ودريد لحام. وأحب فيروز ووائل 
 كفوري. 

 Black Pantherما عنوان الفيلم السينمائي الذي نال اعجابك بشكل خاص مؤخرا؟ 

 C.S. Lewisهل هناك كاتب/ة تسعى ألن تقرأ كل ما كتب/ت؟ 

 Learning to Walk in the Dark by Barbara Taylorما عنوان أخر كتاب أو رواية قرأتها؟ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اشكرك باسمي واسم اسرة تحرير المجّلة على وقتك، وعلى المعلومات الثمينة التي وهبتنا في هذا الحوار
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 مدرستك نافذة 
 

لقد ارتأت لجنة تحرير المجلة أن تخصص نافذة دورّية تعكس من خاللها نشاط العمل التربوي  
في الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة. وقررت اللجنة أن تنشر في عددنا 

 الحالي أربعة تقارير: 

 . 2022/  2021تقرير مكتب التربّية عن نشاطات العمل التربوي للسنة المدرسّية  . 1
 تقرير مدرسة دار الكلمة االنجيلّية اللوثرية في بيت لحم.  . 2
 تقرير مدرسة بيت ساحور االنجيلّية اللوثرّية.  . 3
 تقرير مدرسة الرجاء االنجيلّية اللوثرّية في رام هللا.  . 4

 

 العمِل الّتربويّ صورٌة وعنواٌن لنشاطاِت  

 

      إعداد االستاذة ايفا عازر                                                                                         

 نائبة مدير التربية للمدارس اللوثرّية 

 
والّصحّي. َنَشَأ مِّْن خاللِّ عملِّ  كانْت بدايُة العملِّ اإلنجيلّي الّلوثرّي في فلسطيَن للعملِّ الّتربوّي، والدياكونّي،  

الّلوثرّيَة في   الكنيسَة اإلنجيلّيَة  َأَسَستِّ  اّلتي  الّلوثرّيةِّ  الّطوائفِّ اإلنجيلّيةِّ  الّسنواتِّ  َعْبَر  )الدياكونيا(  المحّبةِّ 
، ولضمان استمرارّية عمل    األردن واألراضي المقدسة. يولي مكتب التربّية في كنيستنا أهمّيًة كبيرًة لتطويرِّ

  المدارس االنجيلّية اللوثرّية في فلسطين.

أود من خالل تقريرنا هذا أن أعطَي لمحًة عن البعض من نشاطاتِّ عملِّ المدارس اإلنجيلّيةِّ الّلوثرّيةِّ  
 . 2021/2022الّدراسّيةِّ الحالّية  التكميلّية خالَل الّسنةِّ 
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 الشبكة العنكبوتّية والحوسبة  .1

َأْصَبَحتِّ الجهوزّية التكنولوجّية في المدارسِّ مطلًبا أساسيًّا وقاعدًة هامًة لتطّورِّ أدائِّها وتمّيزِّهِّ. َتمَّ خالل الّربع  
َن العامِّ الحالّي تطوير البنّيةِّ الّتحتّيةِّ   لإلنترنت، وتّم تركيبِّ وإضافةِّ أجهزٍة ومعداٍت حديثٍة لرفعِّ قدراٍت األول مِّ

َن الّشبكةِّ العنكوتّيةِّ.   سرعةِّ الّتحميلِّ والّتنزيلِّ مِّ

                     

، وعددا من  LCD Projectorsتمَّ استكمال تأثيثِّ وتحديثِّ مختبراتِّ الحاسوبِّ َعْبَر إضافةِّ عدد من أجهزة  
 ولة.أجهزة الحاسوب المحم

 

 

 نظاُم توليِد الكهرباِء الُمغّذى بالَطاقِة الّشمسّيةِ  .2

َتركيُب شبكةِّ مجمعاتِّ الخاليا الكهروضوئّية َمْع ُملحقاتِّها فِّي مدرسةِّ دارِّ الكلمةِّ في بيَت لحم، وفي مدرسةِّ 
 الّرجاءِّ في رام هللا. 

 

 

 

 

 

 

لتدفئةِّ وتبريدِّ المدرسةِّ باستخدامِّ الّطاقةِّ    HVASَنْعَمُل حالًيا َعَلى توفيرِّ تمويلِّ لمشروعِّ تصميمِّ وتركيبِّ نظامِّ  
. ْن فائدةِّ في الحفاظِّ َعَلى البيئةِّ، وَخْفضِّ في الّتكاليفِّ   الّشمسّيةِّ بدل َعنِّ الديزل لَما َلُه مِّ
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 األمريكّية  Opportunity Palestine (OP)الّندواُت َعْبَر اإلنترنت برعايِة مؤسسِة   .3

ُف بِّهِّ؛ لعددِّ  اإلستثنائّيةِّ والّصعبةِّ اّلتي َتْعصِّ هِّ الّندواُت فِّي الّتعريفِّ ّعْن َعَملِّنا فِّي ظلِّّ الّظروف ِّ َنَجَحْت َهذِّ
َوَأثُبَِّتَت هذهِّ أيًضا َعَلى َكْونِّها َأداٍة َفاعلٍة  وفيٍر مَِّن األصدقاءِّ والّداعميَن لَِّعملِّنا فِّي الوالياتِّ المتحدة اإلمريكّية،  

نا.   لجمعِّ الّدعمِّ المالّي لمدارسِّ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الّشكرِّ هللِّ َعَلى الحصادِّ في فلسطينَ   2021/ 13/11كاَن عنواُن لقائِّنا األول للعام الدراسي الحالي بتاريخِّ  
(Giving thanks for God’s Harvest in Palestine: Rain, Food and land  ،)  وكاَن نشاُط يوَم الّربيعِّ الّتربوّي

 . 9/4/2022عنواًنا للقائنا الّثانّي بتاريخ  
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 CRMوآليُة االستجابة للشكاوى  CPP سياسُة حمايِة الّطفلِ  .4

تدريُب  واستكمَل  الّتربوّية،  العملّية  أطرافِّ  بمشاركةِّ جميَع  البرنامجين  لكال  والّسياساتِّ  األدلةِّ  َتّم صياغُة 
هِّ األدّلةِّ ومعرفةِّ أهدافها وتطبيقاتها، وقاموا   عشرينَ  موظفًّا وتأهيلهم لتدريبِّ باقي الموظفيَن على استخدامِّ هذِّ

 مدارسِّ الّتابعةِّ لكنيستنا.  بدورِّهم بتدريبِّ باقي الموظفيَن في جميعِّ 

 

هِّ اآلليات.  ذِّ  وتتمّثُل الخطوُة القادمُة َعَلى تدريبِّ الّطالبِّ وأولياء األمورِّ َعَلى استخدامِّ وتنفيذِّ هِّ
 

 أولمبياد الرياضيات .5

أولمبياد الرياضيات )االمتحان الموّحد في الرياضيات( للّصفوفِّ   2022آذار  28نّظَم مكتُب التربّيةِّ بتاريخ 
  الّسادس والّثامن والعاشر بالتزامنِّ في مدارسنا األربعة.

 

نا،   ، ويتمُّ العمُل حالًيا على تحديدِّ نقاطِّ القّوةِّ والّضعفِّ لبرامجِّ تعليمِّ الّرياضيات بمدارسِّ َلَقْد َتّم تحليُل الّنتائجِّ
 بناءِّ الخططِّ العالجّيةِّ بالّتنسيقِّ والتعاون َبْيَن اإلدارةِّ والمعلميَن والمنسقيَن.  ونعمُل ايضا على
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 يوُم الّربيِع الّتربويّ  .6

َشاركْت مدارُسنا األربعُة في مسابقاتِّ يوَم الّربيعِّ الّتربوّي اّلذي نّظَمها مكتُب التربيةِّ في الكنيسة اإلنجيلّية  
َأجَ  الرابعِّ وحّتى  اللوثرّية في اإلردن واألراضي.  للّصفوفِّ  داخلّيًة  بالتزامن مسابقاٍت  المدارُس األربعُة  َرتِّ 

الحادي عشر، وحددت المشاركيَن من كلِّّ مدرسٍة لتمثيلها في مسابقاتِّ يوَم الّربيعِّ الّتربوّي اّلذي ُعقَِّد بشهر  
 آذار في المدرسة اللوثرّية في بيت ساحور. 

                      

 

 

تسابُق الّطالُب في الّتصفياتِّ الّداخلّيةِّ وفي المسابقاتِّ الّنهائّية في مهاراٍت مختلفٍة في الّلغةِّ العربّية، والّلغةِّ 
شاركَ  والجغرافيا.  والتاريخ،  والمنطق،  والتكنولوجيا،  والرياضيات،  والعلوم،  وثالثونَ   اإلنجليزّية،  طالبًة    مئُة 

ف للفائزين في  وطالًبا  التربّيةِّ  وقّدَم مكتُب  منهم على شهادةِّ مشاركةِّ،  وَحَصَل كال  الّنهائّيةِّ،  المسابقاتِّ  ي 
 المراتب الثالث األولى لكل مهارة جوائز نقدّية. 
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 IGCEالمنهاج الدولي   .7

يتم على قدم وساق وحسب الخطة المعّدة اجراء االستعدادات الالزمة إلدخال منهاج الشهادة الثانوّية العامة  
  2024/2025سيباشر طالب الصف التاسع في مدرسة دار الكلمة مع انطالق العام الدراسي  .  IGCEالدولية  

ا في مدرسة بيت ساحور ومدرسة الرجاء بالتعّلم وفق البرنامج الرسمي للشهادة العامة الدولّية للتعليم. أم
 برام هللا ستكون البداية بعد ذلك بثالث أعوام. 

 

 TOEFL Examامتحاُن التوفيل   .8

نّظَم مكتُب الّتربّيةِّ في شهرِّ أّيار امتحاَن التوفيل الخارجّي للّصفوف الّسادس، والّثامن، والّعاشر مِّْن مدرسةِّ 
 ومدرسة الرجاء، ومدرسة دار الكلمة. طاليتا قومي، ومدرسة بيت ساحور، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وسيتمُّ أيًضا العمل على تحديدِّ نقاطِّ الّضعفِّ ونقاطِّ القّوةِّ في  سيتمُّ خالَل األسابيعِّ القادمةِّ تحليَل الّنتائجِّ
ا  بيَن  والّتعاونِّ  بالّتنسيقِّ  العالجّيةِّ  الخططِّ  نا، وعملِّ  بمدارسِّ اإلنجليزّية  الّلغةِّ  تعليمِّ  والمعلميَن برامجِّ  إلدارةِّ 

 والمنسقيَن. 
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 برنامج العالج بالموسيقى   .9

تمّيز هذا البرنامج وأثمر خالل العام الدراسي الحالي في خدمة طلبتنا من الروضة وحتى الصف الخامس 
 في مدارسنا اللوثرّية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   برنامج التربية المهنّية والفنون  .10

نوعه في مدرسة بيت ساحور. شمل البرنامج للعام الحالي برنامج الروبوتات، تّميز هذا البرنامج الفريد من 
 وبرنامج نحت خشب الزيتون، وبرنامج انتاج الشموع، وبرنامج التطريز. 
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 برنامج الوساطة الطالبّية  .11

لتدريب   الطالبّية  الوساطة  برنامج  اللوثرّية  التربّية في مدارسنا  الطالب واكسابهم مهارات حل نّفذ مكتب 
  النزاعات.

 

  

 

 

 

 

 

 

 MNAPحضانة وروضة المحبة   .12

تم ضمن خطة مكتب التربّية إلعادة تأهيل وتوسيع حضانة المحّبة على جبل الزيتون إجراء تأهيل  
 طفال للرعاية خالل العام الحالي.   31لمساحات إضافّية مما أّهلنا الستيعاب 
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 أولمبياد الّلغة اإلنجليزّية  .13

، ومدرسُة دار الكلمةِّ في أولمبيادِّ الّلغة اإلنجليزّية اّلذي ُعقَِّد  شارَكْت مدرسُة بيَت ساحور، ومدرسُة الّرجاءِّ
نا الّثالث  2022بجامعة بيرزيت على مدارِّ ثالثةِّ أيام في شهر آذار   ، حيث شارَك نخبٌة من طالب مدارسِّ

 لتحديد مهاراتِّهم في الّلغة اإلنجليزّية.  من طالبِّ صفوفِّ الّسابع وحّتى الحادي عشر في مسابقاتٍ 

        

 

   التدريب على القيادة تطوير برنامج  .14

العام   أواخر  في  اللوثرّية    2021بدأنا  االنجيلّية  البعثة  مع  بالتعاون  القيادة  على  التدريب  برنامج  بتطوير 
  وبمشاركة كاملة من الموظفين المعنين واالداريين في مدارسنا. ،FELM الفنلندّية 

 

يتم تطوير هذا البرنامج باالعتماد على البرنامج األصلي، ويهدف إلى تحسين هيكلة البرنامج على مدى  
القادم   العام الدراسي  تبدأ مع انطالق  العام   .  2023/ 2022ثالث سنوات دراسّية  سيكون بإذن هللا منهاج 

التاسع والعاشر والحادي عشر، جاهزا مع انطالق   الدراسي االول الجديد، والموّحد، والمناسب للصفوف 
 العام الدراسي القادم، وسيتم مع نهاية العام الدراسي الحالي تخريج اول فوج من طلبة الصف الحادي عشرة. 
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 يوُم اإلصالحَ  .15

لطالب الّصفِّ    2021يلّية الّلوثرّية في بيت لحم بتشرين األول  َعَقَد مكتُب الّتربّيةِّ في مدرسةِّ دار الكلمة اإلنج
نا األربعةِّ نشاطاٍت ومسابقاٍت تناولْت موضوَع اإلصالحِّ من جانبه الّدينّي واالجتماعّي   الّثامنِّ مِّْن مدارسِّ

 وأثره على حياتنا في فلسطين.

 

 

( للورقةِّ البحثّيةِّ َحْوَل  اثنتي عشرة جائزةً الّثالثِّ األولى مِّْن كلِّّ مدرسٍة )قّدَم مكتُب التربّيةِّ جوائًزا نقدّيًة للمراكزِّ 
، )لماذا وكيف(. نا الحاضرِّ   أهمّيةِّ اإلصالحِّ في يومِّ

 

 

 مسابقاُت اليوم الّرياضّي الّلوثريّ  .16

ّرياضّي الّلوثرّي بمشاركّة  َعَقَد مكتُب الّتربّيةِّ في مدرسةِّ دار الكلمة اإلنجيلّيةِّ اللوثرّيةِّ في بيَت لحم اليوَم ال
الّطاولة، ومسابقة   لتنس  القدمِّ، ودوري  لكرةِّ  دوري  تبارى طالُبنا في  األربعة.  نا  واإلفراد من مدارسِّ الفرق 

  الّشطرنج.
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 مشروُع مدرسٍة خاليٍة من الّنفاياتِ  .17

، واّلذي بادَر إليه  انضَمْت مدارُسنا   َن الّنفاياتِّ الّلوثرّيةِّ َعْبَر مشاركةِّ طالبِّها في مشروعِّ مدرستِّي خاليًة مِّ
 المطران سني إبراهيم عازر بمشاركة المركز البيئَي الّلوثرّي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، والعملِّ َيهدُف المشروُع إلى زرعِّ ثقافةِّ المحافظةِّ على البيئةِّ لدى أطفالِّنا َعْبرِّ تشجيعِّ  نظامِّ تدويرِّ الّنفاياتِّ
 على الّتقنين من إنتاجِّ الّنفاياتِّ وخاصة الّنفايات البالستيكّية منها.
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 مدرسة دار الكلمة االنجيلّية اللوثرّية في بيت لحم

 بقلم األستاذ أنطون نصار 

 مدير المدرسة                                                                                  

مدرسُة دار الكلمة االنجيلية اللوثرية شجرُة زيتوٍن في هذه المدينة المقدسة مدينة السالم بيت لحم منذ ما  
طعت أشواطًا ومراحل عديدة في تطّورها  يقارُب المائَة وخمسين عامًا، عريقٌة ذاُت تاريٍخ مضيٍئ ومشرق ق

في مجاالتِّ العلم والثقافة مما جعل لها مكانة مرموقًة في المجتمع، قديمة جديدة مميزة، تستقبل الطلبة 
والبذل  العمل  على  قادرين  بفرعيه،  الثاني عشر  الصف  في  كبارًا  وتخرجهم  األطفال  صغارًا من رياض 

لبة وتسمو بهم نحو األفضل، توسع مدارك الطلبة، وتنير عقولهم بالعلم  والعطاء ومواجهة الحياة، ترتقي بالط
والثقافة والمعرفة وباإليمان باهلل قادرين على التحليل والتفكير يتقّبُل ويحترُم اآلخَر حامليَن رسالَة المحّبةِّ  

ّرجت أجيال كثيرة  والّسالمِّ. منضوية تحت راية الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة خ
  على مر األزمان معظمهم يخدمون في وطننا فلسطين.

 

في البلدة القديمة في مدينة بيت لحم بجانب كنيسة الميالد االنجيلية اللوثرية.   1860تأسست المدرسة عام 
على جبل "مرير" إلى الجنوب من مدينة بيت    2000وجاءت مدرسة دار الكلمة اإلنجيلية اللوثرية عام  

والتع التربوية  بالمتطلبات  غّنية  ومرافق  واسعة،  مساحات  من  تملكه  بما  لها،  امتدادًا  لتكون  ليمية،  لحم؛ 
كالصفوف والمختبرات والقاعات والمالعب الرياضية والساحات والمكتبة والمسرح وبركة السباحة والحدائق 

 وغرف الحاسوب والكافتيريا ورياض األطفال وأمور أخرى غيرها. 
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البيئة   مع  والتكّيف  المسؤولية  تحّمل  على  قادر  منظم  مثقف  متعلم  تربوي  بإعداد جيل  الكلمة  دار  تؤمن 
محيطة، والتعامل مع مشكالت العصر وقضاياه من خالل توظيف قدرات وخبرات الطلبة في الحياة. لذلك ال

تعمل المدرسة على ترسيخ مبدأ الفهم واالستيعاب والتحليل واالستنتاج والتفكير العلمي الناقد والمبدع والتعلم 
 .ا العصر؛ لتحقيق األهداف المرجوةالذاتي، وتؤمن باتباع األساليب التربوية الحديثة وتطويع تكنولوجي

 

تعمل دار الكلمة على تعزيز القيم اإلنسانية في نفوس الطلبة كاالنتماء والسالم والمحبة والعمل بروح الفريق  
واإليمان والحوار البناء والعدل واألمل وتوطيد االتصال والتواصل المكثف مع الثقافات األخرى محليًا ودوليًا، 

وطنية الفلسطينية والهوية المسيحية االنجيلية اللوثرية، وتوفر التعليم والتعلم النوعي والّشموليِّّ وتعزز الهوية ال
وذلك بتأسيس وتعليم الطلبة مادتي الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية بالكامل وذلك لتهيئة الطلبة لبرنامج  

فئات الطلبة وتشجع على االهتمام    ، ضمن بيئة صحية آمنة بعيدة عن العنف. تهتم بمختلفGCEالدولي  
البرامج   من خالل  والتسامح  والديمقراطية  السالم  ثقافة  وبناء  والطفل،  كالمرأة  الفلسطيني  المجتمع  بفئات 
المساند   والتعليم  الشابة  والقيادات  الطالبية  والوساطة  المدرسية  واإلذاعة  الصباحية  كالصالة  المدرسية 

المشترك المسيحي اإلسالمي في فلسطين والعالج بواسطة الموسيقى    والحصص المشتركة التي تعزز العيش
(، والبرنامج الالمنهجي التكميلي الذي فيه يكتشف  MUNوالبحث العلمي ومن المدرسة الى المهنة وبرنامج )
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والسباحة،    الطالب موهبته وينميها من خالل أندية وأنشطة وفعاليات تركز على الفن والموسيقى والرياضة
 طرنج.والش

 

بالرغم من الصعوبات والتحديات التي عشناها في السنتين الماضيتين تمكنا هذا العام من استرجاع كامل  
 البرامج واألنشطة الالمنهجية التكميلية في مدرستنا واليكم بعض من اإلنجازات:

فازت المدرسة بالمركز األول في مسابقة أفضل عازف ممثلة بالطالب فادي سالم على مستوى بيت    *
 لحم مع مديرية التربية والتعلم.

ومعهد   * األلمانية  الممثلية  مع  بالتعاون  ألمانيا  إلى  دراسية  منحة  على  البلبول  بهاء  الطالب  َحَصَل 
Goethe ومؤسسة PAD . 

على مستوى الوطن ومدارس في إيطاليا فازت المدرسة بالمركز     Italian Competitionفي مسابقة    *
 . األول في الكتابة اإلبداعية والرسم. ممثلة بكٍل من الطالبة سلمى غنايم والطالب حسام صالح

 

في مهرجان الربيع بالتعاون مع المركز البيئي وبمشاركة مدارس خاصة وحكومية فازت المدرسة بالمركز    *
كتابة اإلبداعية والرسم والتصوير. ممثلة بالطالب إسماعيل خليل والطالبة ليال نصار والطالب األول في ال
 مراد فرارجة.
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مع مديرية التربية والتعليم وبمشاركة مدارس خاصة وحكومية    2022فازت المدرسة بمسابقة تحدي القراءة    *
 ممثلة بكل من الطالب أحمد الهريمي والطالبة دارين العزة.

 

مع جميع المدارس اإلنجيلية اللوثرية. فازت المدرسة بالمركز األول   2022في دوري دار الكلمة الرياضي    *
 في كرة القدم والطاولة وبالمركز الثاني شطرنج. 

 في سداسيات كرة القدم مع المدارس اإلنجيلية اللوثرية فازت المدرسة بالمركز الثاني. *

َحَصَل طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بفرعيه على شهادة في القراءة والكتابة اإلبداعية من كّلية    *
 بارد جامعة القدس أبو ديس.

 

المدينة    ية فازت المدرسة بالمركز األول في مشروعفي يوم الربيع التربوي بمشاركة جميع المدارس اللوثر   *
 الخضراء الشمسية المائية الهوائية وايضًا بالمركز األول في التعبير ممثلة بالطالب مراد فرارجه.

فازت المدرسة بالمركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة رسالة الى اسير ممثلًة بالطالبة غزل   *
 منجد جادو. 
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تم زراعة المشتل الزراعي في مدرسة دار الكلمة، وذلك وبالتعاونِّ مع المركز البيئي لتعزيزِّ انتماءِّ  *
 الطلبة لألرض والوطن، وتعليم الطلبة على زراعة األشجار واالشتال. 

رسميًا أن   بمبادرة سيادة المطران سني إبراهيم عازر ومدير المدرسة األستاذ أنطون نصار تم اإلعالن *
 مدرسة دار الكلمة مدرسة صديقة للبيئة نظيفة خالية من النفايات. 

 

بمبادرة من سيادة المطران سني إبراهيم عازر وبالتعاون مع المركز البيئي وإدارة المدرسة تم توزيع   *
 حافظات طعام ومطرات مياه على الطلبة والمعلمين والعاملين في المدرسة.

 تم تركيب وتشغيل الطاقة الشمسية بدعم من مكتب التربية التابع للكنيسة.  *
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 اإلنجيلية اللوثرية في بيت ساحورالمدرسة 

 بقلم األستاذة جورجيت الربضي

 مديرة المدرسة                                                                                        

فلسطيَن بسببِّ   جائحةِّ الكورونا  على الُرْغمِّ من الّظروفِّ الّصعبةِّ والحرجةِّ اّلتي مرْرنا بها، كسائِّر مدارسِّ ِّ
والّتحّدياتِّ اّلتي صحبتها، واّلتي اختبَرناها من طلبٍة ومعلمين وأولياءِّ أموٍر وإداَرٍة، إاّل أنَّ الجميَع لم َيتواَن  
وتحمُّلِّهم  الّدؤوب،  لِّ  المتواصِّ بعملِّهم  وذلَك  والّتعلُّمّية،  والّتعليمّيةِّ  الّتربويةِّ  مسيرتِّهم  في  ُقُدًما  يِّّ  الُمضِّ عن 

هم للوضعِّ العامِّ الّسائد. ولمواجهةِّ هذه الّتحّدياتِّ اّلتي واجَهْتنا أثناَء جائحةِّ كورونا، حاولنا ُمواكبَة  وتحّدي
الّتطّوراتِّ الّتقنّيةِّ الحديثة، فمن خالل إمكانّياتِّنا المحدودةِّ أثبْتنا أّننا قادرون على تحّملِّ هذه الّتحّديات، وتقديمِّ  

 ما زْلنا نعمُل على تطويرِّ البِّنيةِّ الّتحتّيةِّ والبرامجِّ الخاّصة بذلك.برامجِّ الّتعلُّمِّ عْن ُبعد، و 

رحِّ ّتربوّي مرَّ   ، فوج تخرج مِّن صَّ وتوجت المدرسة األعوام الصعبة الماضية باالحتفال بتخريجِّ فوجِّ اليوبيلِّ
هم وطلبِّهم منُذ خمسٍة  ، حيُث َينطلُق منه شبَّاٌن وشاّباٌت نالوا قْدَر سعيِّ 1901به الكثيُر منُذ تأسيسه عام  

هم،   وعشرين عاًما؛ ليواصلوا مسيَرَتهم الّتعليمّية، والّسعَي في ميدانِّ الحياة؛ وليسَاهموا في بناءِّ ونماءِّ بلدِّ
وَن لتحقيقِّ أهدافِّهْم وطموحاتِّهم.  دُّ  حيُث َيتسابُق فيهِّ الُمجِّ

ّريجونا، سنباشُر مِّن بدايةِّ العامِّ  وانطالًقا من رغبتِّنا الّدائمةِّ للّنموِّ والّتطّورِّ وإخضاعِّ الّتح ّدياتِّ اّلتي يواجها خِّ
الّدراسيِّّ القادمِّ بتهيئةِّ معّلمينا وطلبتِّنا بشكٍل ُمكثٍَّف لدمجِّ تعليمِّ الموادِّّ المختلفةِّ بالّلغةِّ اإلنجليزّيةِّ؛ لمساعدةِّ  

منهم إمكانّيَة الخضوعِّ المتحانِّ ال طلبتِّنا مِّن رياضِّ األطفالِّ لرفعِّ مستوى الّلغة، ومنحِّ القادريَن والّراغبيَن  
GCSE .العالمّي، اّلذي ُيحّفُز على الفكرِّ الّناقدِّ واالستنباطِّ والّتعّلمِّ والّتقييمِّ الّذاتّي 

، بسببِّ  كما تمتاُز المدرسة، بتطبيق العديدِّ من األنشطةِّ المختلفةِّ مع أّنه تمَّ تحديُدها في العاّمينِّ الّسابقينِّ
 أّننا بذلنا َجْهَدنا لمواصلةِّ تطبيقِّها، فترفُع هذه األنشطة مِّن مستوى معرفةِّ طلبتِّنا وتطويرِّ  جائحةِّ الكورونا، إالّ 

، بل على تطويرِّ شخصّياتِّهم للصمودِّ أماَم ُمعتركِّ  مهاراتِّهم وتعزيزِّ قَِّيمِّهم. فال نعتمُد فقط على العالماتِّ
 الحياةِّ.

الّطلب آفاقِّ  بتوسيعِّ  ُتساهُم  اّلتي  األنشطةِّ  القيامِّ  ومن  الحصر،  ال  الّذكرِّ  سبيلِّ  على  مختلفة،  بمجاالٍت  ةِّ 
ْهنّي للّصفِّّ العاشر، إعطاُء   ، وبحثِّ برنامجِّ اإلرشادِّ المِّ بأبحاٍث علمّيٍة كبحثِّ عيدِّ اإلصالحِّ للّصّف الّثامنِّ

الرّ  أولمبّيادِّ  امتحانِّ  تقديَم  والّثامنِّ والعاشرِّ األساسّية  الّسادسِّ  الّصفوفِّ  ، وامتحانِّ الفرصةِّ لطلبةِّ  ياضياتِّ
  لّلغةِّ األلمانّيةِّ والمستوياتِّ األخرى.  DSDالـالّتوفلِّ لّلغةِّ اإلنجليزّيةِّ، وامتحانِّ ّدبلوم 

وعلى صعيد المسابقات الخاّصةِّ بجميعِّ المدارسِّ اإلنجيلّيةِّ الّلوثرّيةِّ، فقد شارَك طلبتُنا من الّصفوفِّ من  
الّرابعِّ حّتى الحادي عشر بمسابقاتِّ الّربيعِّ الّتربويِّّ واّلتي تتمّثُل باألبطالِّ الّصغارِّ للّصفِّّ الّرابع ومنتدى  

للّصفو  وتعبيٍر  قواعَد  من  العربّية  الّسابعِّ  الّلغةِّ  حّتى  الخامسِّ  من  &   Spelling B-Bowl Englishوفِّ 
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Presentations   ِّوقد     الّثامنِّ حّتى العاشرِّ و س/ج فلسطين، وأبحاٍث علمّيٍة للّصفِّّ الحادي عشر.  للّصفوف
فاَز طلبُتنا بأربعةِّ جوائَز مرّتبٍة أولى من أصلِّ تسعِّ مسابقاٍت، وجائزةِّ مرتبٍة ثانيٍة، وأربعِّ جوائَز مرتبٍة ثالثة.  

ْمَن اليومِّ الّرياضيِّّ اّلذي ُتقيُمُه مدرسُة دارِّ  كما وحصلتِّ المدرسُة على المركزِّ األّولِّ في الّشطرنجِّ فرديًّا ضِّ 
 الكلمةِّ.

أّما بالّنسبةِّ للمسابقاتِّ اّلتي فازْت بها المدرسُة على صعيدِّ فلسطيَن، فقد كانت في حصولِّنا على المرتبةِّ  
واّلتي  ،Pitman English Olympiadاألولى بين ثالٍث وخمسين مدرسة في مِّحَورِّ الّلغةِّ اإلنجليزيةِّ بمسابقةِّ 

ال ٌ  مسابقة  في  األولى  المرتبةِّ  على  حصْلنا  الّسياقِّ  نفسِّ  وفي  بيرزيت.  جامعةِّ  في   Rotaryُأقيَمْت 
International    حصلنا على المركز الثاني بمسابقة اللغة العربية مع تجمع مدارس في محور الكتابة. كما
 بيت ساحور.

الّتعّلمِّ  تعتمُد على  بأنشطٍة  أيضًا  المدرسُة  العملِّ    تقوُم  المائّيةِّ،    Learning by doingمن خاللِّ  كالّزراعةِّ 
. وفي هذا الصعيد،     وأنشطةِّ الّنوادي البيئّيةِّ واألنشطةِّ الخاّصةِّ ببرنامجِّ الُهويَّةِّ الوطنّيةِّ مع المركزِّ البيئيِّّ

ْمَن مهرجانِّ الُهويَّة الوطنّية بمشاركةِّ ثما ني مدارَس أخرى، وفاز أيضًا فاَز الّصفُّ الّثامُن بالمركزِّ األّولِّ ضِّ
طالبان في مسابقات مهرجان الربيع أحدهما بالمركز األول بحقل التصوير واآلخر بالمركز الثاني بحقل 

ها وتعّلمِّ كيفّيةِّ     الكتابة. ْهنّيةِّ من الحْفرِّ على الخشبِّ وإنتاجِّ الّشموعِّ بأنواعِّ نضيف إلى ذلك، األنشطةِّ المِّ
ةِّ الخاّصةِّ برنامجي القيادةِّ والوساطةِّ كافًة، واستقبالِّ ضيوٍف ُمتحّدثين، وزياراتِّ تصميمِّ الّروبوتات، واألنشط

ْهنّي للّصّف العاشر.      الجامعاتِّ ضمَن برنامجِّ اإلرشادِّ المِّ

، والّزياراتِّ بين   المدراسِّ  وبالّرغم من فْرضِّ جائحةِّ الكورونا بعَض اإلجراءاتِّ الخاّصةِّ بَمْنعِّ الّتبادلِّ الّثقافيِّّ
خاّصًة مع ألمانيا، إاّل أّننا استْمَرْرنا بهذهِّ البرامجِّ ضمَن أنشطٍة مشتركٍة عبر برامج األون الين، إضافًة إلى  

 بِّْدءِّ برنامٍج جديٍد للّصّف الّرابعِّ األساسّي مع مدرسٍة في الوالياتِّ المّتحدة. 

، حيُث فازتِّ المدرسُة في المسابقاتِّ اّلتي ُتجريها  كما تمّيْزنا هذا العاَم أيًضا في الجانبِّ الفّنيِّّ والّرياض  يِّّ
الّطالُب )شادي وفاَز  المختلطةِّ،  للمدارسِّ  دبكٍة  فرقةِّ  بأفضلِّ  لحَم  بيَت  والّتعليمِّ في  الّتربيةِّ  خير(   مديرّيُة 

بأفضلِّ صوٍت على مستوى محافظة بيَت لحَم، وأفضلِّ ثالثِّ صوٍت على مستوى فلسطين. فاز شادي أيضًا  
ركزِّ األّول بين مئة وخمسين ُمرنِّّم ضمَن مسابقةِّ "أجملِّ صوتِّ ُمرنٍِّّم مسيحّي" تحَت رعايةِّ مؤّسسةِّ بولس بالم

الّثاني والبعثةِّ البابوّيةِّ، واّلتي تمَّْت على مراحل، كما فاز الصف السابع بالمركز الثالث بمسابقة محبوب 
  طاليتا قومي لألغنية األلمانية.

بالّنسبةِّ للجا القدمِّ للمدارسِّ  أّما  بالمركزِّ األّولِّ ضمَن سداسّياتِّ كرةِّ  الّرياضّي فقد فاَز فريُق المدرسةِّ  نبِّ 
 الّلوثرّيةِّ، وفي المركز الّثالث في مسابقاتِّ كرةِّ القدمِّ الُمقامةِّ بمدرسةِّ دار الكلمة الّلوثرّية. 
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زمالئي المعّلميَن والعامليَن بالمدرسة، وتحّديهم  وال َيَسُعني إاّل أْن ُأثنَِّي على الّدورِّ الهامِّ واألساسيِّّ لجميعِّ  
لجميعِّ الّصعوباتِّ اّلتي َمَرْرنا بها بسببِّ جائحةِّ الكورونا، ليس من ناحيةِّ الّتعليم فقط، وإّنما الّتغيير الكبير  

  لتوّجهاتِّ الّطلبةِّ وأولياءِّ أمورِّهم اّلتي رافقت ذلك.

من معرفة مدى قدراتنا والتعرف على اآلخرين واستيعابهم ومن  لم يكن المرور بهذه التجارب عبثُا فقد تمكنا  
إضافة إلى أنه لم يكن باإلمكان تخطي هذه السنوات    معرفة الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها في مدرستنا.

 بتحدياتها من دون تعاون أولياءِّ األمورِّ والمؤسسات األخرى على رأسها الكنيسة. 
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 مدرسة الرجاء االنجيلّية اللوثرية 

 بقلم األستاذة ربى ابوردينة

   مديرة المدرسة                                                                                            

المدارس العريقة التي من    1965تعتبر مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثرية بمدينة رام هللا والتي تأسست سنة 
تقدم خدمة تعليم مميزة ألبناء المحافظة. وهي إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة اإلنجيلية اللوثرية  

والتي    13:13في األردن واألراضي المقدسة، والمستمد اسمها من رسالة القديس بولس األولى ألهل كورنثوس 
والمحبة.”، حيث شيدت على أيادي ذوي كفاءة وقدرات إدارية   جاء فيها: " واالن يثبت االيمان والرجاء

 وتعليمية نابعة من إدراكهم للحاجة المستمرة للتعليم والمعرفة وعلى رأسهم القس المرحوم باسم نجم. 

 

تهدف المدرسة إلى خدمة المجتمع الفلسطيني عامة بغض النظر عن الدين أو الجنس أو القدرات أو الحالة 
و المادية، وتسعى إلى تحقيق مهمتها المتمثلة بنشر قيمها الدينية والوطنية خاصة قيم التسامح  االجتماعية أ 

مكانتها   للحفاظ على  المدرسة جاهدة  وتسعى  واالنفتاح.  الوطني  الواجب  بروح  واإلحساس  اآلخر  وقبول 
ن شأنها بناء عالقات  الفريدة في حياة الفلسطينيين من خالل منهجها الشمولي المنهجي والالمنهجي، والتي م 

هادفة مع مؤسسات دولية ومحلية إلى جانب تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات والقيم اإلنسانية التي تساعد 
 على تطوير خريجين مساهمين وفاعلين في خدمة المجتمع.
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قيادية في  ومن خالل عملي كمدير للمدرسة التقيت بالعديد من خريجي المدرسة الذين يتولون مناصب  
معظم مؤسسات وطننا الحبيب، والذي أجمع معظمهم أنهم قضوا أجمل أيام حياتهم في هذا الصرح العظيم،  
وانهم أعطوا فرصه ال مثيل لها الكتساب مهارات عدة ساعدتهم على صقل شخصياتهم وأدت الى التحاقهم 

  .بأفضل الجامعات وساهمت في حصولهم على ما كانوا يصبون اليه من طموح

طالبا وطالبة    460موظفا وموظفة ويلتحق بها    46وان المدرسة اآلن وبمبناها الحديث تضم في رحابها  
ومن خالل طاقمها التعليمي المميز     بدءا برياض األطفال حتى الصف الثاني عشر بفرعيه األدبي والعلمي.

ن خالل توفير العديد من البرامج  تحرص إدارة المدرسة على تقديم خدمة تعليم مميزة ألبناء وطننا فلسطين م 
التكميلية التي توفر لهم أساليب واستراتيجيات تعلم حديثة ومميزة ونوعية في سبيل االرتقاء والوصول الى 
أفضل النتائج في أداء وتحصيل الطلبة. حيث هذه البرامج تثري المنهاج الفلسطيني الذي تعتمده المدرسة 

 في تعليمها. 

  ما يلي:أذكر من هذه البرامج 

برنامج القيادة الشبابية: يتم من خالل هذا البرنامج إكساب الطلبة العديد من المهارات القيادية مثل آلية   *
اإلعداد لمبادرات مجتمعية تخدم مجتمعهم وأهمية أن يكون فردا فاعال في مجتمعه متطوعا لخدمته وقياديا  

  المهرات التي تحفز القيادة اإليجابية لديه. يتحمل مسؤولية أفعاله وكيفية تنظيم وقته والعديد من
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برنامج الوساطة الطالبية: يتم من خالله إكساب الطلبة مهارات حل النزاعات ما بين أقرانهم بطرق سلمية    *
تحفظ لكال الفريقين حقهم من خالل التقريب بين طرفي النزاع في وجهات نظرهم أو أرائهم أو أفكارهم او  

تعاون ولديه قدرة عالية على الصغاء  إنجازاتهم التي قد تكون سببا في نزاعاتهم الوسيط هو الشخص متفهم وم 
  ولديه قدرة على حل النزاع وهذا الوسيط يكتسب مهاراته من خالل التدرب الذي يحصل عليه بالمدرسة.

 

برنامج الروبوتيك: يهدف هذا البرنامج الى تنمية قدرات الطلبة التفكيرية من خالل استخدام أداة ميكانيكية    *
و مهام يقوم ببرمجتها مسبقا المستخدم. ويتم تدريب الطلبة على برمجة هذه  قادرة على القيام بفعاليات ا 

  األداة من خالل استخدام الحاسوب وبرمجته.

النادي البئي : تحرص الكنيسة االنجيلية اللوثرية في األردن و األرض المقدسة على االهتمام بالمواضيع    *
بمدرسة     بتها و من هذا المنطلق فان النادي البيئيالبيئية و غرس الممارسات البيئية اإليجابية لدى طل 

من كافة المراحل على القيام بالعديد     الرجاء االنجيلية اللوثرية و الذي يضم ضمن صفوفه العديد من الطلبة
من األنشطة البيئية خالل العام الدراسي من أجل خلق توعية بيئية مستدامة بالمدرسة و يحرص النادي 

فة األنشطة التي يقدمها المركز البيئي التابع للكنيسة و أيضا باألنشطة و المسابقات  على المشاركة بكا
من أجل رفع الوعي البيئي لدى الطلبة. ويقوم النادي بالعديد من المبادرات    البيئية التي تقدمها بلدية رام هللا

ومبادرة الزراعة بالدفيئة التابعة  والتي تشمل إعادة تدوير الورق وعبوات الماء البالستكية وإطارات السيارات 
  للمدرسة من أجل تعليم الطلبة كيفية الزراعة والعناية بالمزروعات.
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بهدف  العاشر  الصف  لطلبة  يقدم  الذي  المهني  االرشاد  برنامج  وضمن  أيضا  المدرسة  إدارة  وتحرص 
ديد ميولهم المستقبلية في  مساعدتهم على الحصول على المعرفة والمهارات والخبرات االزمة من أجل تح

اختيار مهنتهم المستقبلية. ويتم من خالل القيام باستخدام مقاييس عدة منها مقياس هوالند وهو مقياس  
عالمي يستخدم من أجل تحديد الميول المهنية لدى الطلبة. حيث يعتبر الصف العاشر األساسي الصف 

أيضا ز  ويتم  المستقبلي  الطلبة  مسار  تحديد  في  واستضافة  الفاصل  والجامعات  المنشآت  من  العديد  يارة 
 متحدثين من مهن مختلفة لتعريف الطلبة على المهن لتسهيل اختيار مهنة المستقبل.

 

ومما تقدم نالحظ بأن مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثرية بإدارتها ومعلميها ومعلماتها ال تتوانى ولو للحظة  
حديثة واستراتيجيات التعليم من أجل صقل مهارات طلبتنا األعزاء عن تبني ما هو جديد في مجال التربية ال

 إلعدادهم لمستقبل واعد يخدم أبناء مجتمعنا الذي نحن جزء ال نتجزأ منه. 
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 مركز التعليم البيئي 

 
 ... ومستمرون عاًما  36أفضل رؤية مستقبلية واعدة لبيئة 

 بقلم األستاذ سيمون عوض

 مقدمة عن المركز 

بالقضايا  مركز   ًيعنى  المقدسة،  اللوثرية في األردن واألراضي  الكنيسة اإلنجيلية  البيئي، جزء من  التعليم 
البيئية كافة وتأثيرها على مناحي الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ويساهم في تنمية المجتمع بشكل  

 مستدام.

 الرؤية

 مة ومتنوعة حيويًا.مجتمع محافظ على بيئة نظيفة وصحّية وآمنة ومستدا

 الرسالة

 وعي وثقافة بيئية لتمكين المجتمع نحو ممارسات مستدامة متميزة بالريادة واإلبداع. 

  األهداف:

 •رفع مستوى الوعي، وتعزيز السلوك نحو قضايا البيئة واستدامتها وتنوعها الحيوي.

االستهالك للموارد الطبيعية، والمحافظة • تصميم برامج ومشاريع بيئية داعمة للتنوع الحيوي وتنفيذها، وترشيد  
 على الموروث البيئي الفلسطيني. 

   • تحقيق العدالة البيئية من خالل المناصرة والمساءلة.

• مساعدة المجتمع بفئاته المختلفة لفهم موقع اإلنسان في إطاره البيئي وطبيعة العالقة، والدور الذي يؤثر 
 على ارتباطه ببيئته. 

 المحافظة على البيئة والمكونات الطبيعية لها. • تفعيل مفاهيم

 • زيادة الوعي بالقيم االقنصادية والعلمية والثقافية للموارد الطبيعية. 

 • تشكيل القيم اإليجابية واالتجاهات والمهارات الالزمة لفهم العالقات التي تربط اإلنسان بمحيطه وتطويرها. 

في التوعية والتعليم البيئي، وتقديم المعلومات البيئية بأفضل الوسائل    ُيعد مركز التعليم البيئي الرائد والسّباق
عاًما. وينفرد بوجود أربعة    36اإليضاحية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة الفلسطينية، منذ  
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عرف على  أقسام مختلفة تكاد أن تكون األولى والوحيدة في األراضي الفلسطينية، ما يتيح للزائر فرصة الت
 الكثير من القضايا البيئية والعلمية الشائقة، والمشاهدات الواقعية الحية، واألقسام هي: 

 متحف التاريخ الطبيعي  .1
            الحديقة النباتية .2
 محطة طاليتا قومي لمراقبة الطيور وتحجيلها  .3
  محطة تأهيل الطيور .4
  النماذج البيئية في الحديقة:  .5

 . الجوية، ومشروع إعادة تكرير المياه العادمة، ومشروع استخدام المياه الرماديةمحطة األرصاد 
 المعرض البيئي  .6
 مشتل زراعي إلنتاج األشتال األصلية.  .7

 أبرز اإلنجازات السابقة للمركز

  قومي: الحديقة حرم مدرسة طاليثا    الكنيسة داخلإقامة بنية تحتية وتطويرها في أرض   •
النباتية، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومحطة طاليتا قومي لمراقبة الطيور وتحجيلها، ومحطة 

والمعرض البيئي، والمسارات الخشبية، والنماذج البيئية في الحديقة )محطة    تأهيل الطيور،
 األرصاد الجوية، ومشروع إعادة تكرير المياه العادمة، ومشروع استخدام المياه الرمادية(

  22: إطالق مهرجان الزيتون الذي تحول إلى مناسبة وطنية ومستمر منذ  2022- 2000 •
 عاًما. 

 : مهرجان الربيع السنوي.2022- 2004 •
من وزارتي الزراعة والتربية    2005: اعتماد مبادرة "شجرة لكل طالب" عام  2006- 2005 •

 والتعليم وكافة المؤسسات المختصة وُشكلت لها لجنة متابعة في حينه. 
: إطالق المؤتمر الفلسطيني األول للتوعية والتعليم البيئي، الذي صار 2022- 2010 •

مناسبة سنوية لمناقشة الشأن البيئي، ويجري التحضير للنسخة الثالثة عشرة من المؤتمر 
 هذا العام.

وتنفيذ  2012 • وتحجيلها،  الطيور  لمراقبة  األول  الوطني  األسبوع  إطالق  أسبوًعا    19: 
محطات ببيت لحم وبيت ساحور وأريحا وطولكرم   5البيئة في  بالشراكة مع سلطة جودة  

 وجنين وفقوعة. 
الطيور  2021- 2012 • بعشرات  تعريفا  وتضمنت  السنوية  الربيع  أجندات  إصدار   :

 والنباتات وأنشطة المركز ومعلومات بيئية عديدة.
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: تأسيس أول روضة صديقة لألطفال في طوباس، ثم عممت الفكرة على بيت لحم  2013 •
 هللا.  ورام

في 2014 • والثامن  السابع  الصفين  بطلبة  الخاص  الوطنية"،  "الهوية  برنامج  إطالق   :
 المدارس بمحافظات رام هللا والبيرة. 

نوًعا من الطيور فيها،  373تضم    إصدار قائمة طيور فلسطين باللغتين، التي :2015 •
  186رعية، و عائلة ف  30عائلة. كما تشمل القائمة    64رتبة، و  22تنتمي الطيور إلى  

 جنًسا. تم اعتمادها على المستوى الوطني. 
: تنفيذ عشرات الحلقات التلفزيونية واإلذاعية البيئية بالشراكة مع تلفزيون  2021- 2015 •

 فلسطين وعدة محطات إذاعية.
البيئيين في 2013 • المعلمين  النسوية والشبابية والمجتمعية ومنتدى  المنتديات  تأسيس   :

الشمالية، وطولكرم، محافظات: رام هللا وا لبيرة، وبيت لحم، وجنين، وطوباس واألغوار 
 وقلقيلية، ونابلس. 

آذار يوًما وطنًيا للبيئة،    5: التنسيق مع سلطة جودة البيئة واعتماد مبادرة المركز  2015 •
من خالل تبني مجلس الوزراء لهذا التاريخ ليكون محطة سنوية لتسليط الضوء على ما 

بيئتنا من عدوان وانتهاكات مصدرها االحتالل، وتعديات يتسبب بها المجتمع، تتعرض له  
والدعوة لحماية تنوعنا الحيوي الذي تتميز فلسطين به. واعتماد عصفور الشمس طائًرا  

 وطنًيا. 
العالم اإلسالمي، 2017 • البيئية في  السعودية لإلدارة  العربية  المملكة  : الحصول جائزة 

األهم في العالمين العربي واإلسالمي. فاز المركز بالمرتبة الثالثة    وهي المنافسة البيئية
عن فرع جائزة أفضل مشاريع المنظمات األهلية، ضمن مشروع "إصدار أول قائمة علمية  
للطيور في فلسطين وعالقتها بالبيئة المحيطة"، الذي يعد إنجازا هاما لدولة فلسطين وله 

ية المستدامة في مجاالتها المتعددة سواء في حماية  أثر واضح على مكونات البيئة والتنم 
الموارد الطبيعية من االستنزاف والتلوث أو في إحداث األثر المطلوب على البيئة الصحية  

 أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية. 
  تقيم عمل المركز 2018 •
 : إطالق الخطة اإلستراتيجية للمركز لخمس سنوات.2023- 2019 •
دار ورقة موقف لتأسيس سلطة لحماية الطبيعة تكون رافعة لحماية البيئة، إص :2021 •

دمج   في  وتتعمق  وخططها،  مساعيها  في  أكبر  دورا  البيئة  جودة  سلطة  لمنح  ورديًفا 
المحلية،  والهيئات  والمياه،  والزراعة،  العامة،  الصحة  قوانين  مثل  األخرى  التشريعات 

 التشريعات.  والمصادر الطبيعية، والعمل وعدد آخر من
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  2022: إطالق خطة تشاركية مقترحة للعمل البيئي في فلسطين لمدة ثالث سنوات  2021 •
- 2024 . 

 إقامة خمسة بيوت بالستيكية في خمس مدارس في بيت لحم ورام هللا.  •
أننا   • الدولي، واالقليمي والمحلي حيث  المستوى  المؤسسات على  العضوية في عدد من 

 الباقي أعضاء مجالس إدارة فيها.نترأس عدد منها في حين 

 2021   العمل في المركز خالل عام  ملخص عن تقرير سير

في   7رفضوا    4منها،    9مشروًعا للحصول على تمويل )تمت الموافقة على    20تقديم   •
 انتظار رود عليها(.

يئيين، مشاريع: الهوية الوطنية، بناء السالم والعدالة البيئية، وبناء القدرات، قادة ب   8تنفيذ   •
  ، تدريب بتير.19التنوع الحيوي، تدريب معلمات مدارس الالتين، االستجابة لكوفيد 

إطالق مبادرتين لسيادة المطران سني إبراهيم عازر: مدارس خالية من النفايات، وشجرة   •
 للحياة الخاصة بزراعة أشجار تخلد ضحايا فايروس كورونا.

ول عمل المركز في مجال مراقبة الطيور  نشر ورقتين علميتين في مجالت علمية مهمة ح •
 وتحجيلها، منها تسجيل طائر جديد في فلسطين العام الماضي. 

 تنفيذ مهرجاني الربيع والزيتون، وكانا على قدر عاٍل من التنظيم، وحققا النتائج المرجوة. •
 ورشة عمل في قضايا مختلفة ومناطق عديدة.  50تنظيم أكثر من   •
 ين في بيت لحم ورام هللا. عقد دورتين للقادة البيئي •
 درة لمعلمات مدارس البطريركية الالتينية. •
 تنفيذ دورة لمنتدى المعلمين.  •
تنظيم مهرجان نهاية العام وتقديم خمس مسرحيات بيئية ومعرض للمواد المعاد تدويرها   •

 واستخدامها.
 معرض للصور حول حرية الوصول لألراضي الزراعية في مركز السالم بيت لحم. •
 أفالم وثائقية حول الحق في الوصول للمصادر الصحية والبيئية. 5  إنتاج •
 تنظيم عشرات الرحالت والمسارات لطلبة المدارس والجامعات. •
مناسبة بيئية دولية مثل يوم    12إصدار العديد من أوراق الحقائق والبيانات الصحافية في   •

لل العالمي  واليوم  والخريفية،  الربيعية  الطيور  وهجرة  المياه  الشجرة،  وأيام  الحيوي،  تنوع 
 والبيئية والنظافة والجبال ومكافحة الجفاف والتصحر الدولية وغيرها. 

إطالق المؤتمر الفلسطيني الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي، الذي صار مناسبة سنوية   •
 لمناقشة الشأن البيئي، بمشاركة واسعة.
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 التحديات

، وتغير حالة الطقس باإلضافة إلى اإلضرابات   19الوضع السياسي العام، ووباء كوفيد   .1
 المتكررة.

صيانة المكاتب اإلدارية للمركز، خاصة عدم توفر قدرة كافية من التيار الكهربائي خالل  .2
فصل الشتاء، وتعمد إدارة طاليثا استمرار هذا الوضع؛ كجزء من التضييق على المركز. 

 كن.هناك ضرورة قصوى لتنفيذ الصيانة في اسرع وقت مم
سنة في مسيرة عملي مع الكنيسة؛   24بالنسبة لي أسوأ سنة خالل    2021كانت سنة   .3

 بسبب أعمال البناء والوضع القائم في المركز. 
 حاجة المركز الماسة إلى زيادة عدد الموظفين.  .4
 المنافسة السلبية مع بعض المؤسسات التي تعمل في نفس المجال. .5
ع من خاللها التقدم بطلبات للدعم والمنح من  عدم وجود شخصية قانونية للمركز نستطي .6

 المؤسسات على المستوى المحلي أو الدولي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 نافذة المرأة
 

ارتأينا أن ننشر ضمن هذه النافذة تقريرا دورّيا عن نشاطات مكتب المرأة ومكتب العدالة بين الجنسين 
المرأة المنبثقة عن المجمع، ونشاطات لجنة المرأة في  في كنيستنا، باإلضافة لتقارير عن عمل لجنة  

 كنائسنا اللوثرّية. 

  

 تقرير مكتب العدالة بين الجنسين في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة

                                                                                          

  بقلم رنان عيسى                                                                                            

 مديرة برنامج العدالة بين الجنسين

  

لعبت النساء تاريخيًا دورًا كبيرًا في حياة الكنيسة، لكنهن ُيعَتبرون أكثر أفراد المجتمع ضعفًا وتهميشًا. أكبر  
والمجتمع    عقبتين اإلسرائيلي  االحتالل  هما  الجنسين  بين  العدالة  لتحقيق  جهودهن  في  النساء  تواجههما 

الذكوري. باإلضافة إلى ذلك، فإن أعراف المجتمع وممارساته والتفسيرات الخاطئة آليات من الكتب المقدسة  
ن هو مناقشة ووضع  منعت النساء من تولي مناصب قيادية. لذلك أبرز مهام مكتب العدالة بين الجنسي 

البرامج التي تساعد على الرفع من المستوى العلمي والمعرفي والثقافي للمرأة في كنيستنا وتقويتها وزيادة 
   الوعي وبناء المساواة واإلنصاف في مجتمعاتنا الفلسطينية واألردنية.

برئاس الكنيسة،  المرأة في  لجنة  مباشر مع  بشكل  الجنسين  بين  العدالة  نهلة عازر  يعمل مكتب  السيدة  ة 
اللجنة من السيدة رائدة رشماوي، السيدة روال حداد، السيدة وديعة طنوس، السيدة ردينة اسحق،  وتتألف 
السيدة روان زعمط والسيدة سالي سعيد. تجتمع اللجنة بشكل دوري لتنظيم وتخطيط الفعاليات لجميع أعضاء  

كد مكتب العدالة بين الجنسين على التعايش واحترام  الطوائف اللوثرية والمجتمع الفلسطيني واألردني. يؤ 
األديان األخرى من خالل العمل مع العديد من المجموعات النسائية المسيحية والمسلمة لتشجيع الزمالة 
والمشاركة الروحية. من خالل هذه العالقات، نأمل في إنشاء مجتمع من النساء والرجال المتمكنين الذين  

 لى إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم/ن. سيكونون قادرين/ات ع

يمثل مكتب العدالة بين الجنسين الكنيسة اللوثرية في العديد من اللجان المحلية والدولية، فالمكتب طور 
مع مؤسسات وطنية ودولية، باإلضافة الى انضمامه الى   بالتعاون   GenderJustice4Palestine#مبادرة  

مثل   اللجان  من   ACT Gender Justice Reference Group, ACT MENA Genderالعديد 

Community of Practiceو ,YW4A faith Partners. 

قائمة  خالل العام الماضي، كان هناك الكثير من الفعاليات التي تهدف إلى تحدي األعراف االجتماعية ال
على النوع االجتماعي، وتمكين النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني واألردني. فكانت جلسات الحوار  
التي قادها قسس الكنيسة اللوثرية مفيدة للغاية في معالجة بعض القضايا التي ال تزال تعيق تمكين المرأة  
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المرأة   تواجهه  الذي  والظلم  المعوقات  الجلسات  هذه  ناقشت  األسرة  بحيث  قانون  أنظمة  في  الفلسطينية 
الفلسطينية الحالية. باإلضافة الى ذلك، نظمت الكنيسة ورش عمل لألزواج الشابة التي هدفت إلى تحدي 
األدوار التقليدية للجنسين في المجتمع الفلسطيني. ناقشت هذه الورش األدوار التي يلعبها الرجال والنساء 

لل التقليدية  واألدوار  األسرة  تبني  في  على  المشاركين/ات  والمجتمع وشجعت  الثقافة  تسندها  التي  جنسين 
 ديناميكية أسرية أكثر صحية يتم فيها معاملة الرجال والنساء على المساواة. 

نظم مكتب العدالة بين الجنسين ورشة عمل حول التأمالت الالهوتية حول عدالة النوع االجتماعي بحيث  
لنوع االجتماعي على التغيير التحويلي، وتحليل النصوص المقدسة التي  هدفت إلى مناقشة تأثير سياسات ا

أدت إلى إقصاء النساء من المناصب القيادية الدينية. بدأت الورشة مع القس الدكتور منذر إسحاق، الذي  
ميغان   الدكتورة  القسيسة  قامت  ثم  العالمي.  اللوثري  اإلتحاد  في  االجتماعي  النوع  سياسة  عن  قدم شرح 

ني بتحليل النصوص المقدسة المستخدمة لوصف قيادة المرأة في الحياة الكنسية وقدمت أدلة وتفسيرات  عيلبو 
للنصوص المقدسة لدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية الدينية ووضعها كشريكة على قدم المساواة  

 مع الرجل.

بر اإلنترنت بعنوان األعراف االجتماعية  باإلضافة إلى ذلك، نظم مكتب العدالة بين الجنسين ندوة افتراضية ع 
األردن   في  اللوثرية  اإلنجيلية  الكنيسة  موقف  إلى  استناًدا  الجنسين،  بين  العدالة  إلى  والطريق  التمييزية 
واألراضي المقدسة والتزامها بتعزيز حقوق المرأة. هدفت الندوة إلى زيادة فهم المشاركين/ات التفاقيات حقوق  

لضوء أيًضا على تجربة الكنيسة االنجيلية اللوثرية الناجحة في قانون األسرة. واشتركت اإلنسان، مع تسليط ا
لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين   2الكنيسة ايضًا مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وقدمت مشروع سواسية  

عال وشامل يحمي  بحيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز سيادة القانون من خالل العمل على بناء نظام ف
 ويفي بحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين. 

عقد مكتب العدالة بين الجنسين مؤتمرًا حول عدالة النوع االجتماعي من منظور المواطنة والدين في مدينة  
رام هللا حيث وضح هذا المؤتمر سبل معالجة عدم المساواة بين الجنسين في فلسطين من خالل تحسين  

سد الثغرات القانونية. كان الغرض األساسي من المشروع هو تعزيز المناقشات حول العدالة حقوق المرأة و 
والمساواة بين الجنسين من منظور وطني وديني وتطوير استراتيجيات لتعزيز حقوق المرأة بشكل أفضل. 

المؤتمر جزًءا من حملة   ا  16كان هذا  التي أكدت من خاللها  المرأة  العنف ضد  لمناهضة  لكنيسة  يوما 
اإلنجيلية اللوثرية التزامها بمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز حقوق المرأة. كما قدم المؤتمر 
منصة لمواد المناصرة التي أنتجتها الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية، والتي تضم ورقة بحثية حول مشاركة المرأة  

قوانين األحوال الشخصية للمحاكم الدينية في فلسطين،  في المحاكم الدينية، وبحث شامل عن التمييز في  
باإلضافة إلى فيلم وثائقي عن عملية إصالح قوانين األحوال الشخصية الدينية في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية.  

شخًصا من خلفيات مختلفة لمناقشة األسباب الجذرية لعدم المساواة والتمييز وكان من   90اجتمع أكثر من 
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المشا وشركاء بين  دين  وعلماء  ومسيحيون  مسلمون  وقضاة  فلسطينيون  ومسؤولون  دينيون  زعماء  ركين 
 محليون ودوليون ومؤسسات نسوية وأفراد من الكنيسة والمجتمع. 

نظمت لجنة المرأة أنشطة عيد الميالد في فلسطين واألردن التي كانت مفتوحة للجمهور. كان هذا االحتفال  
الطو  أبناء  على  للتعرف  المسيحية  فرصة  الطوائف  وحدة  على  االحتفاالت  أكدت  بحيث  المسيحية  ائف 

وتضمنت العديد من األنشطة، التي ضمت ألعاب وهدايا لألطفال والكبار وعرض مسرحيات وتراتيل ميالدية  
 باإلضافة إلى بيع المصنوعات اليدوية المحلية.

فلسطين وقد نجح النشاط في تجميع عدد كبير  خططت لجنة المرأة لرحلة لجميع أبناء الطوائف اللوثرية في  
من أعضاء الطوائف، خاصة بعد فترة طويلة من اإلغالق والتسكيرات بسبب جائحة كورونا. خالل النشاط،  
تحدث سيادة المطران سني ابراهيم عازر عن أهمية الوجود المسيحي في األراضي المقدسة وشجع المشاركين  

المسيح يسوع  تعاليم  استخدام  األعراف    على  تحدي  على  وحثهم  منازلهم.  من  بدًءا  اليومية،  حياتهم  في 
 االجتماعية التي تؤدي على العنف القائم على النوع االجتماعي. 

، أكد مكتب العدالة بين الجنسين على أهمية رسامة المرأة كأحد أهم المواضيع لهذا العام. 2022في عام 
موظفين/ات إدارة الكنيسة اللوثرية لمناقشة كيفية تحسين   وألهمية الموضوع عقد المكتب جلسة حوارية مع

أدوار المرأة في الكنيسة وشرح سياسة العدالة بين الجنسين لالتحاد العالمي اللوثري. تم إعداد هذه الجلسة 
لإلجابة على أي أسئلة أو استفسارات قد تكون لدى الموظفين/ات حول كيفية الدفاع عن فكرة رسامة  

تفاعل مع المجتمع الفلسطيني. وواصل مكتب العدالة بين الجنسين العمل مع مركز التعليم  المرأة عند ال
البيئي ومركز الخدمة االجتماعية التابع للكنيسة اللوثرية بحيث تم تنظيم جلسة حوار من أجل تحفيز  

لوثرية اإلنجيلية  العمل ضد الممارسات الضارة تجاه المرأة والبيئة. وقد سلط هذا النشاط التزام الكنيسة ال
بدعم حقوق المرأة الفلسطينية عن طريق كسر القوالب النمطية عن أدوار النوع االجتماعي ودعم الحوار 

 .حول المساواة بين الجنسين وحماية البيئة
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 من ذاكرة كنيستك 
 

ارتأت اسرة تحرير كنيستك أن تعيد في هذه الزاوية من مجلة كنيستك نشر المقاالت التي سبق ونشرت في 
 . 1977الماضي. اخترنا لعددنا الحالي إعادة نشر عظة المطران داود حداد من عدد أيار وحزيران للعام 

 

      

                        
 

 

 

 
 

 



71 
 

 مؤسس الكنيسة وبانيها 

 القّس داود حداد بقلم 

العظمى   الثالثة  وأعيادنا  أعياد.  دين  كل  وللدين،  أعياد،  الميالد    –للدنيا  القيامة    –عيد  وعيد   – وعيد 
 العنصرة، حلقات وثيقة االتصال ال يمكن فصلها. 

 عيد الميالد هو عيد اآلب الذي حبانا االبن وليدا بشريا في المذود، ليفتدي به جنسنا البشري.

 القيامة هو عيد البن الذي منحنا ذاته ومات عنا على صليب جلجثة وظفر بالموت ووهب لنا الحياة. وعيد  

وعيد العنصرة هو عيد الروح القدس الذي ينير العقول والقلوب لمعرفة الرب يسوع. والروح القدس هو روح  
 يسوع الحاضر في كنيسته. 

 الفداء. أعياد ثالثة جليلة، ومراحل متصلة في طريق 

وما حدث في عيد الميالد يسير للفهم. فقد شاهد الناس يومئذ طفل المذود وحّيوه وسبحوا هللا وقدموا له  
 هداياهم. 

 ولكن ما حدث في عيد القيام، على الرغم مما واكبه من إشارات ودالالت تشه 

 بان قضية يسوع لم تمت بموته على الصليب، أعسر للفهم مما حدث في عيد الميالد.

 وما حدث في عيد العنصرة أعسر االثنين، وال يقدم للمجاهد في سبيل االيمان تفسيرا شافيا. 

اال اننا، على الرغم من جموح العقل ونزوات الفكر نقبل ما حدث في اعيادنا الكبرى اآلنف ذكرها كحقائق  
 ل يدعم ايماننا ويقويه. تاريخّية فريدة هامة في تاريخ البشرّية ونؤمن به. واختبار المسيحيين مدى األجيا

ان الروح القدس الذي انسكب يوم العنصرة بغزارة ال مثيل لها في تاريخ الفداء هو الرباط القوي الوثيق الذي  
يربط المسيح بالمسيحيين من جهة، ويربط المسيحيين بعضهم ببعض من جهة أخرى. فال ارتباط، وال حياة  

، أم انجيليين، إال بواسطة الروح  اأرثوذكسيأكانوا كاثوليكا أم  مسيحّية وثيقة العرى بين المسيحيين، سواء  
القدس. وال عجب فان عيد الروح القدس، هو عيد ميالد الكنيسة. عيد ميالد ُأمنا جمعيا. عيد ميالد جميع  

 المسيحيين. 

ياسية  إن المؤسسات العامة كالجامعات والجمعيات والمصارف والبنوك، والمشاريع الصناعية، واألحزاب الس
الذين قاموا  تأسيسها. وتفكر بساعة الصفر، والرجال األوائل  يوم  الزمن،  امتد بها  تذكر كلما  اليها،  وما 
لهم مواقفهم وما حققوه من جليل   وتقدر  أعمالهم، وعلو هممهم،  باعتزاز وتقدير عن  وتتحدث  بتأسيسهاـ 

 االعمال. 
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بسنوات قليلة نمت واشتد ساعدها وانتشرت في  والكنيسة المسيحية تقف مثل هذا الموقف. فبعد موت يسوع  
اقطار كثيرة. ثم أخذت تشعر كلما امتد بها الزمن بحاجة ملّحة ورغبة دافعة الى االحتفال بذكرى تأسيسها، 
والتأمل في البدايات، أي في ساعة الصفر، واحترام االبطال من رجالها الغر الميامين، فوجدت في بطرس 

المؤسسين فخلعت عليه لقب شيخ الرسل وزعيم الكنيسة األولى، وقلدته  شخصا صنديدا من األشخاص  
 مفاتيح ملكوت السماوات. فيوم العنصرة من هذا المنطلق هو يوم البطولة. 

ورفعت التقاليد بطرس، وجعلت منه المؤسس األعظم للكنيسة. ولكن ضميرنا اإلنجيلي يأبى علينا المغاالة  
علينا المغاالة في تعظيم رجال اإلصالح في عيد اإلصالح أمثال  في تعظيم بطرس، كما يجب أن يأبى  

 لوثر وكلفين وغيرهما. 

يجيب التالميذ بأن للناس آراء مختلفة فيه.     يسأل يسوع تالميذه: من هو ابن االنسان على حد قول الناس؟
  ثم يسألهم: ومن أنا على حد قولكم أنتم؟ فيجيب بطرس أنت المسيح ابن هللا الحي.

الذي واعت الكنيسة. هذا هو الصخر  الرسل، واعتراف  الوقت اعتراف بقية  نفس  راف بطرس هذا هو في 
 يقصده يسوع بقوله لبطرس: وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. 

سنا  إذا تأملنا اليوم في ماضي كنيستنا وحاضرها وارسلنا نظرة إلى المستقبل المنظور والمجهول نسأل أنف
تعتري سبيلها   التي  العقبات  والتغلب على  التحديات  تجاه  الصمود  قدرتها على  عن مصيرها وعن مدى 
قوة   على  يتوقف  معروف،  هو  كما  البناء،  إن  جذورها.  لتقتلع  عليها  تهب  قد  التي  الهوجاء  والعواصف 

ضامن وتكافؤ كي ال  األساس. وقوة كنيستنا تتوقف على قوة أساسها. فيجدر بنا أن نعمل بقوة وإخالص وت
ُنبتلع أو نغرق. وإذا ما سارت األمور على غير ما نريد يجب أال يتسرب الينا الفشل والياس ونبرر أنفسنا  
بإلقاء اللوم على غيرنا. إن األساس هو المسيح، هو االعتراف به. وليس لدينا أساس اقوى وأثبت من ذلك. 

 ة فال خوف علينا من االبتالع او الغرق.وإذا ثبتنا على هذا األساس ثبوت الجبال الراسي

" انت المسيح ابن هللا الحي " علينا أن نحرص على هذا األساس، فال نحاول تغييره أو تبديله. ونحن ندرك 
ماذا يعني تغيير أساس بيت نقيم به. إن وضع أساس جديد لبيت قائم مجازفة محفوفة بالخطر من ناحية  

ة فهناك من ال يعجبهم األساس القائم، ألنه طراز قديم أو موضة قديمة  هندسّية. وهذا ينطبق على الكنيس
ال تتناسب مع األوضاع والمتطلبات الحديثة. يحاول هؤالء تغيير المسيح بإيجاد صورة جديدة له، وينادون 
بناء الكنيسة كله للخطر. لقد  يتماشى وروح العصر. إن االقدام على ذلك اقحام يعّرض  بالهوت جديد 

  نفسه األساس الذي هو يسوع المسيح. فهل نريد أن نكون أحكم من هللا وأعلم؟ وضع هللا

نحن ننادي بالتجديد والتحرر من التقاليد المهلهلة واالحتفاظ بما ال يزال مفيدا منها في عصرنا. ولكننا ال  
 ننادي بثورة جامحة جارفة.
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كون مربوطا في السماوات، وكل ما  " وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الرض ي
تحله على الرض يكون محلوال في السماوات ". هذه مكافأة يسوع لبطرس على اعترافه الجريء. وهي مكافأة  
يسوع للكنيسة المعترفة به الشاهدة له كلها، أي انها ليست مقصورة على بطرس وحده، وال امتيازا خصه به  

ن السابقين العتراف بطرس في انجيل متى تبين لنا فورا ان الرسل يسوع دون سواه. فاذا راجعنا االصحاحي 
جميعا اعترفوا بمثل ما اعترف به بطرس. وإذا تصفحنا االصحاحين التالين من االنجيل نفسه نرى ان قوة  
سر مفاتيح ملكوت السماوات أعطي للكنيسة كلها. والكنيسة تغفر الخطايا باسم يسوع المسيح للتائبين بعد 

راف بالخطايا ننطق به في كل خدمة دينّية عامة وأحدا بعد أحد. فيسوع هو األساس. والكنيسة تبنى  كل اعت
 على هذا األساس.

يتضح لنا من ذلك أن البشير متى الذي بوا بطرس مكانا خاصا في الكنيسة االولى، جعله في مرتبة واحدة  
 بة متى. مع غيره من التالميذ. فليس بطرس إذا اال الشخص األول من رت

لنترك اآلن بطرس كفرد في الكنيسة ونتكّلم عن مسؤولية الكنيسة ومرسليها ككل. فهذه هي الغاية، وهذا هو  
القصد من كل خدمة دينية تقيمها الكنيسة، وبخاصة خدمة يوم العنصرة. ان عيد العنصرة هو أكثر من  

 والشهادة للمسيح باستمرار وبقوة الروح إقامة احتفال تذكاري للمسيح او لبطرس. انه فرصة إلظهار إرادة هللا
 القدس.

منهم   الناس،  فيه عائالت مختلفة تضم جمعا من  وتقيم  كثيرة،  تغييرات  بناء طرأت عليه  الكنيسة  تشبه 
الصالحون الخيرون، ومنهم االردياء الفاسدون. ولكن روح هللا، روح الرفق والمحبة والحق يقيم بينهم على  

هم. ولشد ما هز هذا االختالف والتباين اركان الكنيسة وهددها بالسقوط. ولكن روح  اختالف اجناسهم ومذاهب
 هللا كان يتداركها دائما وينقذها بطرق مدهشة عجيبة هذه إياها هي معجزة عيد العنصرة. 

" وابواب الجحيم لن تقوى عليها " طالما يسوع هو مؤسس الكنيسة وركنها الركين، فال تستطيع قوة بشرية  
األرض تدميرها وازالتها. حاولت ذلك االمبراطورّية الرومانية فارتدت بعد ثالثة قرون من االضطهادات على  

والمقاومة الدامية حاسرة خاسرة. ولم تكن الثورة الشيوعّية الروسّية آخر من حاول ذلك، فباءت بالفشل كما  
يبة. وستظل كنيسة يسوع المسيح  ترينا التقارير بعد مرور أكثر من نصف قرن على الثورة الحمراء الره

حصنا منيعا في هذا العالم تتحطم على صخوره مقاومة المعتدين المعاندين المكابرين. وال يعود الفضل في  
ذلك بالدرجة األولى على بطولة المنتمين اليها وصمودهم، بل إلى عناية هللا وامانته. فلقد وعد بأن أبواب 

  ذا وعد.الجحيم لن تقوى عليها، وهو صادق إ

وعيد العنصرة يؤكد لنا اننا أعضاء في كنيسة لم نوجدها ونبنيها نحنن بل أوجدها وأقامها المسيح نفسه.  
وروح المسيح المرشد يعين ضعفاتنا ويغفر لنا تقصيراتنا يحامي عنا ويحمينا. انه يدافع عن كنيسته ويخرج  

والبطش واإلرهاب. من طب والعنف  القوة  ولكن ال عن طريق  القوة  النور حقها.  يستخدموا  أن  البشر  يعة 
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النجاح وفازوا بمراكز مرموقة ووظائف رفيعة   إذا اشتد أزرهم وقويت شوكتهم وحالفهم  والعنف وبخاصة 
 حساسة وأصبحوا في مركز المسؤولية. في ظروف كهذه تنكشف حقيقتهم ويظهر جوهرهم. 

ليد األخرى. ومن اعطى يتوقع في الغالب إن ما يعطينا إياه العالم بيد، يسترده، وأحيانا يسترد أكثر منه با
الحصول على مقابل. اما قصة العنصرة فترينا عطاء من نوع آخر، عطاء بغير مقابل، ذلك ألن روح يسوع  
يعطي وال يأخذ. وإذا أخذ منا شيئا فذلك هو لصالحنا. إنه يأخذ منا االنانّية والنفعّية ويعطينا قوة للتغاضي  

البغض والكراهية ويهب لنا المحبة والحرية. انه يأخذ منا نزعتنا إلى النزاع والخصام  عن أنفسنا. انه يأخذ منا  
  ليعوض علينا بالسالم والوئام.

          فيا روح الرب المجدد، جددنا. وإلى رجوع حقيقي اليك، أرشدنا.
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 مكتب الخدمة االجتماعية بيت جاال 

 زيدان بقلم السّيدة رنا 

 

 (. 27:  3أم ) "ال َتْمَنِع اْلَخْيَر َعْن َأْهِلِه، ِحيَن َيُكوُن ِفي َطاَقِة َيِدَك َأْن َتْفَعَلهُ 

   

العمل االجتماعي له تاريخ طويل في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة، ومنذ رسامة 
في تأسيس مركز خدمة اجتماعية شامل؛ لتنظيم وتفعيل العمل المطران سني ابراهيم عازر الذي لديه رؤية  

سببًا رئيسا في     االجتماعي في الكنيسة، إال أن جائحة كرونا وتبعياتها السلبية على أفراد المجتمع كانت 
في التواصل مع أصدقاء الكنيسة في الخارج؛ لدعم تأسيس مركز الخدمة االجتماعية،    النظر بشكل جدي

الحي ذلك  المؤسسات ومنذ  مع  والتشبيك  مهنية  قاعدة عمل  لتأسيس  بشكل جدي وسريع؛  قائم  والعمل  ن 
 والكنائس في المجتمع المحلي والممولين واألصدقاء في الخارج.

 رؤية المركز 

خدمة الرب من خالل خدمة اإلنسان واحتياجاته، دعم وتقوية العائالت المسيحية في مجتمعنا، وبناء الثقة  
 نيسة، والمساعدة في توفير العدالة االجتماعية لجميع أفراد المجتمع. بين أفرادها والك

 تأسيس العمل 

األردن   في  اللوثرية  اإلنجيلية  الكنيسة  في  االجتماعية  الخدمة  بتأسيس مركز  الكنسي  المجلس  قرار  منذ 
العمل   ، قمت بالعمل في عدد من االتجاهات الرئيسة؛ لتأسيس وتنظيم2021واألراضي المقدسة بداية عام 

والحصول على التمويل الالزم إلطالق العمل االجتماعي والمساعدات، حيث وضعنا عدة أهداف رئيسة  
 للعمل عليها خالل العام األول والذي قمنا بتحقيقها جميعها:

تأسيس وصياغة رؤية المركز المجتمعي والكنيسة للعمل االجتماعي، وأهداف هذا العمل وطرق تحقيقها    *
على أرض الواقع؛ لتكون هذه الرؤية وسيلة مخاطبة الداعمين والمانحين، وذلك من خالل اجتماعات مكثفة  

تماعية في الكنائس الصديقة، مع مطران ورعاة وإدارة الكنيسة، وقساوسة وشمامسة ومدراء مراكز الخدمة االج 
واجتماعات أخرى مع المؤسسات المحلية ومؤسسات الخدمة االجتماعية؛ لدراسة وتحديد احتياجات المجتمع  

 المحلي.

صياغة الوثائق الالزمة بما فيها الرؤية والنشاطات المقترحة والموازنة ومخاطبة المانحين للحصول على  * 
ل وتشكيل  التأسيسي،  المالي  المحلية  الدعم  كنائسنا  كافة  من  االجتماعي  العمل  في  المتطوعين  من  جنة 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=24&chapter=3&vmin=27&vmax=27
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=24&chapter=3&vmin=27&vmax=27
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بالتشاور مع مطران ورعاة الكنيسة بحيث تكون هذه اللجنة داعمة للعمل االجتماعي في الكنيسة العامة  
 والكنائس المحلية كل حسب موقعه.

التم  * الكنائس الصديقة للحصول على  الشركاء في  المانحين والتشبيك مع  للمرحلة مخاطبة  ويل الالزم 
مصاريف  جميع  بتمويل  موافقة  على  بالحصول  نجحت  حيث  القادمة  للسنوات  العمل  ومرحلة  اإلنشائية 

من أكثر    2024-2023  -2022ونشاطات مركز الخدمة االجتماعية في الكنيسة للسنوات الثالث القادمة  
 . FELM ,ELCA and KERK in ACTIمن جهة ممولة

لخدمة االجتماعية في بناية )البيت الداخلي( في بيت جاال، حيث استطعت مع  تأسيس وتأثيث مكتب ا  *
الحصول على التمويل الالزم وقمت بتأثيث المكتب وتجهيزه باألثاث والمعدات اإللكترونية    2021نهاية عام  

 الالزمة للعمل. 

المنزلية إلنشاء قاعدة  منذ بداية التأسيس باشرت بجمع المعلومات من الرعاة والمجتمع المحلي والزيارات  
بيانات للمنتفعين وكذلك باشرت بعمل جلسات ارشاد نفسي وإجتماعي فردية وجماعية، وذلك حتى الحصول  

 على التمويل وإطالق نشاطات المركز. 

 حصلت على تمويل للعمل اإلجتماعي المباشروإطالق نشاطات المركز.  2021مع نهاية عام  

 

 من نشاطات المركز 

  80  شيكل على  300ئية: حيث تم توزيع مساعدات غذائية على شكل قسيمة شرائية بقيمة  مساعدات غذا  *
عائلة موزعة على جميع رعايا كنائسنا المحلية خالل فترة أعياد الميالد، إضافة إلى بعض العائالت من  

 المجتمع المحلي التي يتم متابعتها من خالل المركز.

وكانت جميعها ألفراد من طوائفنا    2020طرد غذائي خالل أعياد الميالد المجيدة عام    50مالحظة: تم توزيع  
 اللوثرية والتي كانت دعم مباشر من الكنيسة الفنلندية إلعادة إطالق العمل االجتماعي في كنيستنا. 

في المركز. وأيضًا تم توزيع بعض المساعدات الغذائية خالل العام للعائالت المحتاجة التي يتم متابعتها  
بعض المساعدات تكون على شكل قسائم شرائية )بدون كحول وال دخان( وبعضها مواد تموينية حسب  

 الحالة.

مساعدات طبية: قام المركز بدعم عدد من الحاالت الطبية المستعجلة والمزمنة، وذلك من خالل توفير    *
العالج الطبيعي والفيزيائي واإلقامة والعالج  األدوية الالزمة، الفحوصات الطبية، العمليات الجراحية، جلسات  

 بالمستشفيات.
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ومن الجدير بالذكر أن مكتب الخدمة االجتماعية في الكنيسة اآلن أصبح جزءا من لجنة المساعدات الطبية  
 الراعي ومكاتب في منطقة بيت لحم. وهناك حلقة تواصل بيننا مثل مستشفى كاريتاس بيت لحم وجمعية  

 كية وغيرهم. الكنائس الكاثولي

مساعدات مادية: قام مكتب الخدمة االجتماعية بتوفير مساعدات مالية طارئة لبعض األسر المحتاجة    *
بعد دراسة الوضع بشكل جيد واتخاذ القرار المناسب داخل الكنيسة، مثل دفع مبلغ مالي لممرضة لالعتناء 

 بحالة امرأة مالزمة الفراش وبحاجة لتواجد ممرضة بشكل مستمر.

شيكل    1000طالب من أبناء الكنيسة المحتاجين من خالل توزيع    11دعم الطالب في المدارس: تم دعم  
 لكل طالب.

آخر شهرين من عام   كانت خالل  أعاله  المساعدات  الموافقة    2021جميع  على  الحصول  بسبب  وذلك 
 والتمويل لهذه النشاطات في هذا التوقيت من العام. 

لعام   النشاطات األخرى  كان تنظيم وعمل حفل موسيقي ميالدي خيري في كنيسة اإلصالح    2021من 
اإلنجيلية اللوثرية في بيت جاال، حيث كان هذا الحفل بمثابة إعالن عن إطالق عمل الدياكونيا في الكنيسة  

 اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة. 

م الكامل لنشاطات ومساعدات المركز تم تجهيز  والحصول على التأكيدات المالية والدع  2022مع بداية عام  
 وتسليم التقارير الالزمة للمانحين، والشروع في تنفيذ النشاطات العملية حسب الخطة اإلدارية والمالية.

 األنشطة 

 نشاط عيد األم بالتعاون مع مكتب المرأة في الكنيسة والمركز البيئي.  *

نشاط عيد القيامة لألطفال: حيث تم عمل نشاط ترفيهي لألطفال بمناسبة عيد القيامة في حديقة كنيسة   *
 بيت جاال.   –اإلصالح 

نشاط القيادة للشباب في الكنيسة بالتعاون مع القس رودني سعيد مسؤول الشبيبة في الكنيسة ومكتب   *
 المرأة والكنيسة الفنلندية.

 سة أوغستا فكتوريا في القدس.حفل موسيقي خيري في كني *

 مساعدات طبية لعدد كبير من المنتفعين.  *

 مساعدات اقساط مدرسية. *
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 زيارات منزلية للعائالت المحتاجة وكبار السن.  *

 جلسات ارشاد نفسي فردية وجماعية في المركز. *

في التشيك    Interdiacالمشاركة في ورشات عمل مع كنائس ومؤسسات عالمية مثل ورشة مع مؤسسة    *
 القيادة مع االتحاد اللوثري العالمي.  ، وورشة  Walking with Godبعنوان 

 اجتماعات متعددة مع شماسة قادة في مؤسسات شبيهة؛ لتبادل الخبرات وخاصة من الكنائس الفنلندية.  *

  استقبال وفود أجنبية وعقد محاضرات تعريفية بالمركز المجتمعي والكنيسة. *

للمؤسسات االجتماعية التي تقدم خدمات مشابهة في المجتمع المحلي بالتعاون مع مؤسسة  عمل خريطة    *
FELM.   

 خدمة الصم

يقوم المركز بعمل لقاءات أسبوعية ونشاطات متعددة لمجموعة الصم التابعة للكنيسة، ألهداف اجتماعية 
 مناسبات وغيرها. وترفيهية وتعليمية من خالل تنفيذ نشاطات رياضية وإحياء عدة 

 مصادر القوة في العمل 

 الدعم المطلق من سيادة المطران وإدارة الكنيسة.  *

 الدعم والتعاون من قبل الرعاة والمتطوعين.  *

 FELM-ELCA_KERC in ACTIثقة ودعم المانحين وتعاونهم وأخص بالذكر  *

 ثقة العائالت والمجتمع المحلي وإقبالهم على نشاطات المركز.  *

 ة المجتمع واألفراد الماسة لمثل هذه الخدمات.حاج *

قوة ونجاح عمل الدياكونيا في الكنائس الصديقة في الخارج وانعكاسه بشكل ايجابي على رغبتهم في دعم    *
 وإنجاح العمل االجتماعي في كنائسنا. 

 التحديات

 تباعد مراكز رعايانا وخاصة في عمان.  *

 عدم توافر المواصالت للطواف على الرعايا والعائالت المنتفعة.  *
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 عدم وجود قاعدة بيانات سابقة للمنتفعين. *

 محدودية اإلمكانيات البشرية والمادية واللوجستية أمام االحتياجات الكبيرة لدى أفراد المجتمع المحلي.  *

 الرؤية المستقبلية 

ا المركز  المتصاعد على خدمات  الطلب  البشري  بسبب  الكادر  إلى توسعة  الكنيسة نطمح  لمجتمعي في 
أكبر من رعايانا وأفراد وعائالت   لتشمل أعداد  الخدماتية وتنوعها  المركز  التمويل وقدرات  المهني وزيادة 

 المجتمع المحلي. 

تطوير المركز المجتمعي ليشمل مرافق متعددة مجهزة ومهيئة لخدمات جديدة مختصة بكبار السن وذوي 
 اجات الخاصة واألطفال والنساء.االحتي
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 نافذة تاريخ كنيستك 
 

ارتأت اسرة تحرير المجّلة أن تخصص نافذة نكتب بها عن سيدات، ورجال عملوا وخدموا كنيستنا االنجيلّية  
 اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة..

عن سيرة حياة ابن كنيسة القدس هاجوب مليكيان،    2018لقد أصدرت مجّلة كنيستك في عدد تشرين األول  
حزيران   عدد  أنطون    2019وفي  والشاعر  األستاذ  لحم  بيت  في  اللوثرية  المدرسة  مدير  حياة  سيرة  عن 

القّس بشارة كنعان،    الشوملي. اختارت أسرة المجّلة لعدد كنيستك أن تسرد للقارئ/ة الوجيز من سيرة حياة 
وعن عمله راعّيا لكنيسة اإلصالح االنجيلّية اللوثرّية في بيت جاال. ونأمل من هللا التوفيق؛ لننشر في كل  

 عدد سيرة أحدهم/ن تكريما وتخليدا لذكرهم/ن.   

 1 القس بشارة كنعان

 بقلم الدكتور رؤوف تشارلي عازر

في بلدة كفرشيما اللبنانّية.    1849ولد بشارة، االبن األصغر لعائلة مكّونة من ثالثة ابناء، وابنتين حوالي العام  
لجأ والده في اعقاب الحرب األهلّية التي اجتاحت لبنان في اول ستينات القرن التاسع عشر مع اطفاله  

ه الهجرة القصرّية، فأدخله والده مع أخيه أنطون  يتيمي األُم إلى يافا. لم تكن أوضاع عائلتهم ميسورة بعد هذ 
 . 1861في االسابيع األولى من العام  بالقدس إلى ميتم " دار االيتام السورّية " 

بجانب تعليمه المدرسي. ثّبت    Oehler  2تعّلم بشارة في دار االيتام السورّية مهنة الخياطة من معّلم الخياطة  
العام  وأخيه    بشارة  Valentiner  3القّس   . غادر أخوه 1865انطون بعدما أنهيا تعليمهما االبتدائي حوالي 

دخل بشارة السيمينار؛ ليكمل تعليمه األكاديمي  انطون المعهد بعد تثبيته، واستقّر للعمل والحياة في يافا.  
 ر الذي وصفه بالهادئ والرزين، والمحّب للعلم والمعرفة. األب يوهان لودفيك شنلّ ملبيا طلب 

 
1 18-14, P.1961/1Dr. Taufik Canaan, Im Lande der Bibel,  
 407-405داود حداد، ذكريات واحداث تاريخيه، ص.    
  Raheb, das reformatorische Erbe …, P. 92-95 
  Im Lande der Bibel 3/1977, P. 11-19 
  Im Lande der Bibel, 3/1970, P.24   
  14Reichelt, Im Lande der Bibel 1/1961, P. 6 – 
 اخوة كرشونا الذين أرسلوا من سويسرا للخدمة في دار االيتام السورّيةمن  Oehlerاألخ  2
 القّس اإلنجيلي االلماني األول في القدس  3



81 
 

ظاهر  ، ووجد في استطاع بشارة أن يكسب مكانة خاصة في قلب الرئيس شنللر، ووجد فيه الداعم والمساند 
بوارشي، ولودفيك شنللر، وتيودور شنللر أصدقاء وزمالء العمر في خدمة االنجيل في البالد المقّدسة. تخّرج  

 .، وعمل معّلما يخدم مدرسته وبيته الثاني 1870ا وواعظا حوالي العام بشارة معّلم

استقطب األب يوهان لودفيك شنّلر في ستينات القرن التاسع عشر ثالثة بنائيين من بيت جاال؛ لبناء بعضا  
من بيوت دار االيتام السورّية في القدس. كان البناؤون جريس ابودّية، وجريس دقماق، وداود الصوص  

يعودون مع عطلة نهاية االسبوع إلى بيوتهم في  كانوا ون خالل ايام االسبوع في دار االيتام السورّية، و يقيم
بيت جاال. تأّثر هؤالء البناؤون عند سماعهم القراءات من الكتاب المقدس بالعربّية اثناء صالة ايتام الدار، 

ا طالبين من األب شنّلر السماح لهم بالمشاركة  وكثيرا ما وقفوا ليصغوا إلى اصوات الصبيان المرّنمة، واندفعو 
في لقاءات االيتام للصالة الصباحّية والمسائّية. وافق االب يوهان شنّلر على طلبهم، وأقام باالضافة إلى  
ذلك لقاًء مسائّيا يومّيا ليقرأ، ويفّسر لهم ما سمعوه من الكتاب المقدس. عّرف األب يوهان شنّلر الرجال 

مبّشر صموئيل ميّلر وشجعهم؛ ألن يكونوا جزءا من هذا العمل االنجيلي الناشئ حديثا آنذاك الثالثة على ال
 4في بيت لحم. ابتدأ الرجال الثالثة، وبعضا من افراد عائالتهم المشاركة في الصالة األحدّية في بيت لحم، 

ر في منزل جريس ابودّية  وشّجّع ذلك الواعظ ميّلر ايضا ألن يقيم درسا للكتاب المقدس بين الحين واآلخ
 في بيت جاال بجانب عمله في بيت لحم.

نشأت نواة طائفة بيت جاال األولى مع انضمام جريس حنا دقماق، وأخيه عبدهللا مع عائالتهم رسمّيا إلى  
الطائفة االنجيلية في بيت لحم قرب نهاية ستينات القرن التاسع عشر، وكان فرح جريس دقماق أول طفل  

نشأت بين األب شنّلر وعائلتي جريس ابودّية وجريس    5جاال يحصل على سّر المعمودّية انجيلّيا. من بيت 
توجّههم لالنضمام رسمّيا للكنيسة االنجيلّية، وسعى ايضا ألن يوّفر  يلبي طلبهم داعما   دقماق صداقة جعلته

كة في الخدمات األحدّية في كنيسة  لهم المستطاع؛ لينمو ويثّبت ايمانهم االنجيلي بداية عبر تشجيعهم للمشار 
عبر ايفاد الواعظ بشارة   بيت لحم، ومن مطلع سبعينات القرن التاسع عشر، وبالتنسيق مع جمعّية القدس

كنعان إلقامة خدمة الصالة الجمهورّية األحدّية في بيت جاال. كان الواعظ كنعان يمتطي حماره كل يوم  
ليخدم واعظا للطائفة العربّية الناشئة في بيت    ال البرد والحّر؛محتم  أحد مسافرا من القدس إلى بيت جاال

 
 عن عدد ال بأس به من رجال بيت جاال يشاركون بانتظام في خدمة   الصالة األحدّية في بيت لحم.   1863كتب القس األلماني في القدس، فلنتينر، في تقريره للعام   4
5 13, P. 1956/3J. Docmac, Im Lande der Bibel,  
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واعظا متفرغا لرعاية    1879جاال حتى رسامته واعظا في أحد الفصح، وتعيينه في األول من تموز للعام  
 6الطائفة، ومديرا للمدرسة في البلدة.

شماسات كايزرسفيرت في لبنان. أرادت كاترينا  نشأت زوجته كاترينا اليتيمة اللبنانّية، وتعّلمت في مدرسة  
بعد ان انهت تعليمها المدرسّي االنضمام لشماسات كايزرسفيرت. ُأرسلت الشماسة المتدّربة كاترينا قرابة  
لتعّلم التمريض. تعّرفت  التاسع عشر إلى م. شماسات كايزرسفيرت في القدس  منتصف سبعينات القرن 

لها في م. الشماسات في القدس على الواعظ بشارة كنعان وأحبته. قررت  كتارينا خالل فترة تدريبها وعم
بموافقة، وبركة شماسات كايزرسفيرت ترك أخوّية كايزرسفيرت والزواج من الواعظ بشارة كنعان، وليؤسسا 
أول عائلة لوثرّية عربّية في فلسطين. اعتبرت هذه العائلة نموذجا لعائالت كثيرة نشأت الحقا انحدر فيها 

 األزواج من يتامى دار االيتام السورّية، والزوجات من يتيمات مدرسة طاليتا قومي. 

تزّوج بشارة وكاترينا في القدس قبل فترة قصيرة من رسامته واعظا متفّرغا لطائفة بيت جاال. رزقهم هللا ستة  
،  1886وبدرا سلمى ، 1884، وعمانوئيل وديع  1882، وحنا اديب توفيق 1881اطفال )تيودورا كتارينا ليديا  

، وابنه البكر  ليدياابنته البكر تيودورا كتارينا    Reinicke  7عّمد القس   (.1892، وفريد نجيب  1888وحنا فائق  
، وكان األب يوهان لودفيك شنّلر، واألم مجدلينا شنّلر عرابين ابنتهم البكر في المعمودّية،  توفيقحنا اديب  

شنّلر عّراب اطفاله اآلخرين الذين عّمدهم القّس لودفيك شنّلر، باستثناء ابنهم كما كان األب يوهان لودفيك 
 8األصغر فريد نجيب، الذي عّمده والده القّس بشارة كنعان، وكان القّس تيودور شنّلر وزوجته يوهانا عّرابيه. 

فرحا ألن تكون الطائفة    ، وكانت طائفته في بيت جاال األكثر 1891رسّم الواعظ والمعّلم بشاره قّسا في العام  
تفانى القّس بشارة في رعايته الروحّية،   9االنجيلّية اللوثرّية العربّية األولى التي يقودها ويرعاها قّسا عربّيا. 

وكان يقيم دروس الكتاب المقّدس، وحلقات الترنيم لألطفال، وللبالغين، ويداوم على زيارة ابناء رعّيته في 
في حقولهم عندما كانوا يعّزبون في اراضيهم في اوقات الحصاد. نمت وكبرت   بيوتهم خالل السنة، وايضا

طائفة بيت جاال اثناء فترة رعايته. كذلك نمى وكبر شأن مدرستي البنين، والبنات خالل فترة ادارته، وتعليمه  
 في المدرستين حتى اصبحتا مميزتين بين مدارس منطقة بيت لحم. 

 
 من عظة القس نعمان سمير في يوبيل التسعين لتأسيس الكنيسة 6
  ي الطائفة األلمانّية في القدسراع 7
 1930 – 1879سجّل كنيسة بيت جاال   8
9 77Frank Foerster, Mission im Heiligen Land, P.  
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ت جاال، وخدمت مساعدة له في رعاية شؤون الطائفة، وأسست جمعّية  خدمت زوجته معّلمة في مدرسة بي
لسيدات الطائفة والبلدة حيث كانت تعّلمهن الخياطة، وأساليب العناية السليمة باألطفال، والتربّية المنزلّية، 

 وكانت تسرد وتفسر لهن القصص واألمثال من الكتاب المقدس.     

ومد  كنيسة،  فترة رعايته  دّشنت ُشّيد خالل  بيت جاال.  الرعوّية في  الخدمات  وقاعة  الراعي،  وبيت  رسة، 
. كان يعمل بتفان، وبمحّبة وتعاون مع المبّشر 1890، ودّشنت المدرسة في العام  26/12/1886الكنيسة في  

. كما دعم  10صموئيل ميلر، والحقا ايضا مع صديق طفولته في دار االيتام السورّية القّس لودفيك شنّلر 
 لطائفة األول، جريس أبودّية عمله، وكان خير معين له.   مختار ا

رّبى القّس بشارة كنعان أوالده على التقوى، والمحّبة، ونّمى حّب الخدمة، والتضحّية المسيحّية الحّقة في  
قلوبهم، وعّلمهم أن الصالة وطاعة هللا أساس النجاح في الحياة. سعى القّس كنعان ألن يكون أوالده دوما  

من الناس، وعّمل على أن يعّرفهم على وطنهم، وزرع روح حّب الوطن، وحّب االرض في قلوبهم   قريبين
جميعا. كسب القّس بشارة قلوب كل أهل البلدة من كافة المذاهب، وحزن الجميع عندما انتقل بعد اصابته 

 إلى الديار األبدّية.  1899بالتهاب رئوي في السادس من شباط 

شّيع جثمانه من كنيسة اإلصالح في بيت جاال، وقرعت أجراس كنائس البلدة حزنا عندما حمل رجال طائفته  
 جثمانه وساروا به إلى المقبرة. 

 كانت وصيته األخيرة لزوجته واطفاله وهو على فراش الموت: تمّسكوا باإليمان بيسوع المسيح. 

السوريّ  االيتام  دار  األربعة في مدرسة  ابناءه  توفيق  درس  ابنه  وابنتيه في مدرسة طاليتا قومي. درس  ة، 
الطب في الجامعة االمريكّية في لبنان، وخدم حتى وفاته طبيبا في فلسطين. خدم الدكتور  (  1964  –   1882)

توفيق طائفتي القدس العربّية واأللمانّية بكل ما وهيه هللا من معرفة وطاقة، وخدم عضوا في لجنة الشرق  
. كتب  1955وحتى    1949لرعاية المؤسسات األلمانّية في فلسطين من العام    Mollلدكتور  األدنى بقيادة ا

 الدكتور توفيق العديد من المقاالت في مجّلة كنيستك. 

بعد زواجها من    Lydiaعاشت أخته  درس ابنه حنا الهندسة الميكانيكّية في المانيا، واستقر للحياة فيها.  
على ارتباط وتواصل مع الكنيسة االنجيلّية    1966في المانيا، وبقيت حتى وفاتها في العام   Shelliاأللماني 

 
10 13Erinnerungen, P.-Ludwig Schneller, Weihnachts 
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لسنوات طويلة في   معّلمة  Badraعملت أخته    11اللوثرّية العربّية، وااللمانّية في القدس، وساعية لدعمهما.
في    Charles Baromeoبات  المدرسة األلمانّية في القدس، وانتقلت بعد حرب الستة أيام للحياة في دير راه 

حي الجيرمان كولوني في القدس الغربّية. نشرت بدرة مقاالت عديدة في مجّلة جمعّية القدس، وارتبطت 
بعالقات خاصة مع الكثيرين من طائفة بيت جاال، وبقيت حتى شيخوختها ترتبط بصداقة ممّيزة مع صديَقي  

إلى الديار االبدّية،    1970  بودّية. انتقلت في أكتوبرجريس ا  طفولتها اميل جريس ابودّية، وأخيه عطا هللا
  12ليرة اسرائيلّية(. 600وأوصت بما تركته من مال لصالح كنيسة الفادي العربّية )

بقيت زوجته كترينا مقيمة في بيت جاال، وتعّلم في مدرستها حتى عودة ابنها البكر توفيق طبيبا من لبنان.  
س فور عودته طبيبا من لبنان، وعملت معّلمة في مدرسة المارستان حتى  انتقلت للحياة مع ابنها في القد 

إلى الديار األبدية ودفنت في   1923  . انتقلت كاترينا عام1917إغالقها القصري من قبل االنجليز في العام  
  13مقبرة صهيون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 13. ، ص1966/ 3كنيستك،  11
 21، ص. 2/1971داود حداد، كنيستك  12
    Im Lande der Bibel 3/1970, P. 23+24 

13 http://www.khanskinfolk.com/ewExternalFiles/Jerusalem%20cemetery.html 

http://www.khanskinfolk.com/ewExternalFiles/Jerusalem%20cemetery.html
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 شبيبتك نافذة 

 
االردن واالراضي المقدسة أخبار شبيبة الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في   

2021/ 2022 

 

 

 ن  ــــــا مــــــي أريحـــــارة فــــــع البيـــــفي منتج 12- 7 ارـــــوي لألعمـــــي السنــــــة الصيفــــــر الشبيبـــــد مؤتمـــــعق .1
 طفال وطفلة، وكان عنوان المؤتمر " ايمان داود ".  50 بمشاركة  6/2021/  30  – 28

  2021/ 4/7-1في منتجع البيارة في أريحا من    17- 13عقد مؤتمر الشبيبة الصيفي السنوي لألعمار   . 2
 شابة وشاب، وكان عنوانا المؤتمر " دعوتنا في الحياة"، " القيادة ".  85بمشاركة 

  7/2021/ 17-14في منتجع البيارة في أريحا من    25-18عقد مؤتمر الشبيبة الجامعّية لألعمار   .3
 شابة وشابا، وكان عنوان المؤتمر " تحديات الحياة، وايماني في التحديات ".  35بمشاركة 

 

 
 

 

في منطقة الرشايدة إلى الجنوب من بيت لحم في    2021تمت رحلة تخييم في شهر تشرين األول   .4
عاما. كان عنوان لقائنا " اإلصالح ومارتن لوثر "،   16صحراء يهودا للشباب والشابات ما فوق  

وتم خالل هذا النشاط ممارسة رياضة المشي على األقدام في صحراء يهودا حوالي عشرين كيلومترا 
 حتى المنطقة المطّلة على البحر الميت.
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مؤتمرا للشبيبة فوق سن السابعة عشر في فندق ساحة المهد في   2022/ 5/  4- 2عقدت الكنيسة من   .5
بيت لحم يهدف إلى تأهيل وتدريب مجموعة من الشبان والشابات؛ ليكونوا اليد اليمنى لرعاة طوائفهم  

، وهذا هو  شابة وشابا  25في قيادة مدارس األحد، والشبيبة في كنائسهم. شارك في هذا اللقاء نحو  
اللقاء األول من سلسلة من اللقاءات المنوي عقدها خالل االسابيع واالشهر القادمة بالشراكة مع 

من فنلندا. يجري حاليا االستعداد لعقد لقاء ثانيا    FELMمكتب المرأة في كنيستنا، وبدعم من مؤسسة  
 خالل بضعة أسابيع في القدس.

 

 
 

 

شارك فيها شباب كنيستنا وشباب من الكنائس الصديقة    ZOOMعقدت أمسّية العاب على تطبيق   .6
في المانيا. هدف هذا اللقاء االفتراضي على الشبكة العنكبوتّية ضمان استمرارية عالقة الصداقة  
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عقده المخطط    Bad Toelzبين شبابنا والشباب األلمان، والتحضير للمؤتمر المشترك لشبيبتنا وشبيبة  
 في شهر آب المقبل.

زارت مجموعات الشبيبة من رام هللا، وبيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جاال بعضهم البعض بضع   .7
 مرات خالل االشهر التسعة الماضية. 

نخطط لترتيب زيارة مجموعة من شبيبتنا في فلسطين إلى األردن لعقد مؤتمر مع شبيبة كنيسة   .8
 الراعي. 
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 النافذة الحّرة 
 

نتيح المجال للقراء من خالل هذه النافذة لنشر ما يريدون من مقاالت أدبّية، ثقافّية، أو دينّية، ونطلب منكم  
 االسهاب في مساهماتكم إلثراء مجّلتكم هذه. 

 تأمالت 

 بقلم الدكتور رؤوف عازر

  قرر ان يكون نهارك سعيدا      ...       استيقظ

 ( 118:24)مز الذي صنعه الرب لنبتهج ونفرح به هذا هو اليوم 

 أرخص وافضل الطرق لتحسين مظهرك هو أن تبتسم وأن تجعل قلبك نقياً   ...    ارتد مبالسك

 ( 16:7)صموئل األول  إن االنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب 

 ر مما تتكّلم، فْلنتفوه فقط بما هو حسن لقد وهبنا هللا أذنين وفم واحد، لنصغي أكث    ...    أصغ 

 (  13:3) امثال  من يحفظ فمه يحفظ نفسه

 انظر دوما إلى هللا فهو مصدر قوتك     ...    أنظر 

 (  4:13) فيليبي  أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقودني

 بقوة كن شاهدا على ما تؤمن به وال تخجل ألن تكون واقفا بثبات ومؤمنا    ...     قف 

 (  14:  6) غالطيه  ال أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح

 اسَع دوما إلى ما هو افضل وأسمى    ...     اسعَ 

 ( 6+5: 3)امثال توّكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقّوم سبلك

 عش يومك بفرح    ...  افرح 

 (  4:  4فيليبي )  افرحوا بالرب دوما وأقول إفرحوا

 ارفع صالتك دوما وال تهتم ألن هللا سيساعدك ويريحك من أثقالك.  ...   ارفع 

 (  6: 4) فيليبي  ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة
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 لتكن أفكارك دوما إيجابية.   ....   فّكر

 إن كان لدى هللا ثالجة فسيلصق صورتك عليها. 

 بصورتك داخلها.  فسيحتفظإن كان لدى هللا محفظة جيب 

 إن هللا يدع الشمس تشرق كل صباح. 

 وينبت لنا الزهور والورود كل ربيع. 

 إن هللا يصغي اليك حينما تكلمه بصالتك. 

 إن هللا موجود في كل مكان واكيد سيسكن قلبك إذا ما سمحت له انت بذلك.

قدمها هللا لك في ليلة الميالد، وأال تعتقد أنه يحبك حّبا جّمًا ليرسل ابنه  ال تنَس الهدية العظيمة التي 
 .الوحيد ليموت بدال عنك على الصليب، وليفك أسرك من الخطية ويمنحك الخالص 
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 خاطرة 

 بقلم الهام سابا نيسان 

  أسدل ستار ضوء الشفق 

 لتكشف ظلمة قتامة الغسق 

وغ شمس ايقنت  ز وقهالب   شر

، لرحلة يومية جديدة بقطارها الالمتوقف باألملالحياة بالحياة وينخرط االمل  شعاعها لتدبالنعكاس 
 ..  

  فشقق وغسق 

  نور وظلمة

  شعاع وانعكاس

  هو هو بمحطاته المنوعة ومسافاته الطويلة … قطار الحياةهدوء وصمت وما زال 

ي اختيارك
ته  كن يقظا لقطارك وفطنا لمحطاتك وذكيا فز

ّ
ي مشوار العمر وسك

تاركا بصمتك المخلدة فز
 المستقيمة. 
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 نافذة األخبار
 

 مكتب مطران الكنيسة االنجيلّية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة

في عمان المطران سني إبراهيم عازر وممثلي رؤساء    1/2020/ 13† استقبل الملك عبدهللا الثاني بتاريخ  
  األراضي المقدسة لتبادل التهاني بمناسبة األعياد المجيدة.الكنائس في 

 

من   المطران عازر  عقد  واالجتماعات سلسلة    1/2020/ 29- 22†  اللقاءات  أساقفة سينودوس  مع    من  وفد 
كما اقامت كنيستنا حفل تكريم وشكر لمطارنة ورؤساء الكنائس  .  ELCAالكنيسة االنجيلية اللوثرية في أمريكا  

لشكرهم على تبرعهم السخي لبناء  ؛  2020/ 28/1االنجيلية اللوثرية في الواليات المتحدة االمريكّية بتاريخ  
  كنيسة المغطس االنجيلية اللوثرية على الضفة الشرقّية لنهر االردن.

 

مة صالة الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة من أجل  خد   2020/ 23/1  † ترأس المطران عازر في
 وحدة المسيحيين في كنيسة الفادي االنجيلية اللوثرية بالبلدة القديمة بالقدس. 
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في القداس االحتفالي في كنيسة المهد ببيت لحم بمناسبة زيارة    2020/ 24/1  † شارك المطران عازر بتاريخ
 إلى بيت لحم. Prince Charles ولي العهد المملكة المتحدة وأمير ويلز

في القداس اإللهي الذي ترأسه المطران موسى الحاج بمناسبة    2020/ 8/2  † شارك المطران عازر بتاريخ
 عيد مار مارون في كنيسة البطريركية المارونية في القدس.

وم بمناسبة  في حفل الترحيب والمباركة للقّس العميد حسام نع  2020/ 29/2† شارك المطران عازر بتاريخ  
 انتخابه مطرانا للكنيسة االنجيلّية األسقفّية. 

 . 1/3/2020† توقيع اتفاقّية تأجير مبنى مدرسة الرجاء القديم في رام هللا لالتحاد اللوثري العالمي بتاريخ 

 

على شرف ملك النرويج    2020/ 3/ 3† المشاركة في حفل العشاء الذي أقامه الملك عبدهللا الثاني بتاريخ  
 هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا ضيوف المملكة األردنية الهاشمية.

 

بتاريخ   والسفير عيسى قسيس  إبراهيم عازر  المطران سني  وّقع  بين   2020/ 17/3†  تعاون  اتفاقّية  على 
ى مدرسة مارتن  كنيستنا ومؤسسة المعمل؛ إلنشاء مشروع خاص إلحياء التراث الفلسطيني في جزء من مبن

 لوثر.
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† شارك المطران عازر في خدمة سيامة القّس حسام الياس نعوم مطرانا مشاركا في الكنيسية االنجيلّية  
 .14/6/2020األسقفّية بتاريخ 

 

بتاريخ القدس  اللوثرّية في  االنجيلّية  الفادي  كنيسة  إبراهيم عازر في  المطران سني    6/2020/ 28  † رسم 
 سعيد قّسا في كنيسة المسيح.الفيكار رودني سمير 
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المطران    ترأس  2020/  10/ 14†  
أسبوع   إطالق  حفل  إبراهيم  سني 
البيئة   مركز  حديقة  في  الطيور 
نّظم   قومي.  طاليتا  جبل  على 
البيئي االحتفالّية بحضور   المركز 
وعن   البيئة،  سلطة  عن  ممثلين 
محافظة بيت لحم، ومشاركة مدير 
وطاقم مدرسة طاليتا قومي اإلداري 
الصف  وطالب  واألكاديمي، 

  الثامن األساسي.

افتتح المطران عازر مهرجان قطف الزيتون العشرون ومهرجان التسّوق الذي نظمه مركز    31/10/2020†  
التعليم البيئي ومركز السالم في ساحة المهد في بيت لحم، وبحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورؤساء  

  بالديات بيت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور.
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 عازر الفائزون بمسابقة التنوع الحيوي في المركز البيئي.كّرم المطران  2020/ 11/ 6 †

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتح المطران عازر المؤتمر الحادي عشر للتوعية والتعليم البيئي في فندق البرادايس في    1/12/2020†  
مي   الصحة  وزيرة  بحضور  لحم  بيت 
كيلة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، 
المطور، والناطق  البيئة جميل  ووزير 
الفلسطينّية   الحكومة  باسم  الرسمي 
ابراهيم ملحم، وحضور محلي، وعبر  

ور الدولي. بحث للحض  zoomتقنية  
والصحية   البيئية  التداعيات  المؤتمر 

  .19لجائحة الكوفيد 
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 شارك المطران عازر في حفل إضاءة شجرة الميالد في باب الجديد. 14/12/2020 †

 

لبى المطران عازر ورؤساء الكنائس في فلسطين واألردن دعوة جاللة الملك عبدهللا الثاني    2020/ 12/ 23  †
  هم بمناسبة عيد الميالد المجيد.للمعايدة علي

خدمة صالة الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة من أجل    26/01/2021  † ترأس المطران عازر في
 وحدة المسيحيين في كنيسة الفادي االنجيلية اللوثرية بالبلدة القديمة بالقدس. 

اللوثريين بزيارة تهنئة للبطريرك بيير باتيستا  قام المطران عازر ووفدا مرافقا من القساوسة    28/01/2021  †
 بيتساباال بمناسبة اعتالئه الكرسي البطريركي لبطريركية القدس لالتين. 

 

أطلق المطران سني ابراهيم عازر في مدرسة الرجاء االنجيلّية اللوثرّية برام هللا حملة شجرة   29/03/2021  †
اللوثري. شارك في هذا االحتفال ممثلون من وزارة الزراعة الفلسطينّية، ومن  للحياة بدعم من المركز البيئي 

سلطة البيئة باإلضافة إلى طاقم وطالب مدرسة الرجاء. تهدف هذه الحملة إلى غرس أشجار بعدد ضحايا  
الكورونا تخليًدا لذكرهم، ولإلبقاء على سيرتهم حّية عطرة. وشارك المطران عازر في غرس أول مجموعة 

البيئة  م جودة  سلطة  مع  بالشراكة  المركز  يستعد  فيما  اللوثرية،  الرجاء  مدرسة  حديقة  في  االشجار  ن 
     والمحافظات والبلديات لتعميم المبادرة في أرجاء الوطن. 
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  التقى المطران عازر برؤساء الكنائس المسيحية في القدس لتبادل التهاني بعيد القيامة. 06/04/2021 †

أعلن المطران عازر عن إطالق مشروع "حرّية الحركة في ظل الواقع الوبائي وتأثيره النفسي    2021/ 04/ 12  †
على الطلبة " برعاية كنيستنا، وبقيادة المركز البيئي اللوثري وبمشاركة اثنا عشر معلمًا من المدارس الشريكة 

 في محافظتي بيت لحم ورام هللا.

 

 الشكر والتكريم لرئيس األساقفة المتقاعد سهيل دواني.  شارك المطران عازر في خدمة 2021/ 23/04† 

افتتح المطران عازر مهرجان الربيع السابع عشر في حديقة مركز التعليم البيئي بمشاركة   23/04/2021 †
  مدرسة بما يشمل مدارسنا اللوثرية االربعة. 11طالبا وطالبة من  165
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المشاركة في ورشة عمل المركز البيئي بعنوان " تحديات الوصول الى المصادر الطبيعية    06/05/2021  †
    معلما من مدارس الهوّية الوطنية واألندية البيئّية. 18في ظل جائحة كورونا " وبمشاركة 

 

حسام  13/05/2021†   المطران  األساقفة  رئيس  تنصيب  احتفالّية  في  األساقفة    نعوم  المشاركة  كرئيس 
 . األنجليكان في القدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زيارة لبطريركية الروم األرثوذكس 27/05/2021 †
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والفنلندّية، والسويدّية   01/06/2021  † الكنيسة االلمانّية  اللوثريين من  القساوسة  المطران عازر ووفد  هنأ 
 . حسام نعوم واالمريكّية في القدس رئيس االساقفة

  

 زيارة تفّقدّية لكنيسة ورعّية الراعي الصالح االنجيلّية اللوثرّية في عمان.  2021/ 06/ 12  - 06† 

 عقدت كنيستنا في مدينة الناصرة مؤتمر قساوستها السنوي.  28-30/07/2021† 

القّس عماد حداد راعيا لكنيسة الراعي الصالح    2021/ 22-24/08†   نّصب المطران سني ابراهيم عازر 
اللجنة الرئاسية   التنصيب الوزير الدكتور رمزي خوري رئيس  اللوثرّية في عمان. حضر خدمة  االنجيلّية 

دسة، وأعضاء العليا لمتابعة شؤون الكنائس، وقساوسة الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المق
المجلس الكنسي، ولفيف من الكهنة والقساوسة من ممثلي الكنائس في األردن، وعدد كبير من أعضاء رعّية  

 كنيسة الراعي الصالح. 
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 زيارة تفّقدّية لكنيسة ورعّية الراعي الصالح االنجيلّية اللوثرّية في عمان. 23-27/09/2021† 

 زيارة تضامنّية لعائلة نصار من رعّية كنيسة الميالد اللوثرية في بيت لحم. 07/10/2021 †

 

 

 

 

 

 
 

والقّس    10/2021/ 12†   المطران عازر،  الدكتور  Gabi Aelabouniقّدم  والقّس   ،Meghan Aelabouni  ،
 .S.E. Mgr  Adolfo Tito Yllanaالتهاني للقاصد الرسولي الجديد رئيس األساقفة  Carrie Ballengerوالقّس 
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افتتح المطران عازر األسبوع الوطني الثامن عشر لمراقبة الطيور في حديقة مركز التعليم    13/10/2021  †
  البيئي.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  إبراهيم عازر مهرجان الزيتون في ساحة المهد في بيت لحم.افتتح المطران سني  2021/ 30/10† 
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المطران    2021/ 10/ 31  † ترأس 
البروبست  تنصيب  خدمة  عازر 

Joachim Lenz    الكنسّية
الفادي  كنيسة  في  االحتفالّية 
اللوثرية   الكنائس  جميع  بمشاركة 
واإلنجليزية   واأللمانية  العربية 
والدنماركية  والفنلندية  والسويدية 

  العاملة في األراضي المقدسة.
 

 

المطران    2/11/2021  † شارك 
الكنيسة   مدارس  طالب  عازر 
يوم   فعالّية  في  اللوثرية  اإلنجيلية 

لتي أقامها مكتب التربّية  اإلصالح ا
االنجيلّية   الكلمة  دار  مدرسة  في 

 اللوثرّية في بيت لحم. 

 

 

أطلق المطران سني ابراهيم عازر مبادرة " مدارس خالية من النفايات " في احتفال مع    02/11/2021†  
مدرسة دار الكلمة  طلبة وطاقم المدرسة اإلنجيلية اللوثرية في بيت ساحور، واحتفال ثان مع طاقم وطالب  

       في بيت لحم.
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افتتح المطران ورشة العمل " األعراف التمييزية والطريق الى العدالة بين الجنسين " التي    19/11/2021†  
  نظمها مكتب العدالة بين الجنسين في الكنيسة االنجيلية اللوثرية.

  مبنى مدرسة مارتن لوثر. المشاركة بورشة عمل حوار األديان التي عقدت في 15-17/11/2021† 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شارك المطران عازر في احتفال انارة شجرة الميالد في باب الجديد بالقدس.  13/12/2021 †
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المشاركة في االحتفال الميالدي الذي نظمته لجنة المرأة ومكتب العدالة بين الجنسين في  17/12/2021 †
 اللوثرية في بيت ساحور.الكنيسة اإلنجيلية 

 

ترأس المطران عازر خدمة الميالد بمشاركة رئيس األساقفة حسام نعوم في كنيسة الميالد    2021/ 12/ 18  †
  وكانت ببث مباشر متزامن مع الكاتدرائّية األسقفّية في بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكّية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة جاللة الملك عبدهللا دعو   لبى المطران عازر وسائر رؤساء الكنائس في فلسطين واألردن 2021/ 12/ 21  †
 الثاني للمعايدة عليهم بمناسبة عيد الميالد المجيد. 

روضة  وفي  مدارسنا  في  المجيد  الميالد  عيد  بمناسبة  أقيمت  التي  االحتفاالت  المطران  سيادة  ترأس   †
  المحبة.
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 المشاركة في رحلة الطوائف اللوثرية التي نّظمتها لجنة المرأة الى الناصرة وعكا.  8/01/2022- 7† 

   المشاركة في لقاء رؤساء الكنائس المسيحية في القدس لتبادل التهاني باألعياد المجيدة. 2022/ 10/1 †

 

ي في القدس  وّقع المطران عازر، ورئيس األساقفة حسام نعوم، ومسؤولة االتحاد اللوثر   14/01/2022  †
Sieglinde Weinbrenner    على مذّكرة تفاهم لنقل خدمات تشخيص مرضى السرطان من مستشفى أوغستا

 فيكتوريا في القدس الشرقية إلى المستشفى العربي األهلي األنغليكاني في غزة.

 

  الفادي.ترأس المطران عازر خدمة الصالة من أجل وحدة الكنائس في كنيسة   2022/ 25/1 †
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  قاد المطران عازر ورشة العمل التدريبية لموظفي إدارة الكنيسة في طبريا. 2022/ 02/ 27  - 25† 

 زيارة مركز االتحاد اللوثري العالمي للتدريب المهني الجديد في رام هللا. 29/03/2022 †

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في لقائي رؤساء الكنائس المسيحّية لتبادل التهاني بعيد القيامة.  المشاركة  27/04/2022و  19/04/2022 †

 

  رعى المطران عازر احتفاالت التخريج في مدارسنا اإلنجيلّية اللوثرّية.  2022/ 14-28/5† 
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 .COCOPترّأس المطران عازر االجتماع السنوّي لكنائسنا المشاركة   5/2020/ 25  - 21† 

 

ترأس سيادة المطران سني إبراهيم عازر احتفال وضع حجر األساس للمركز التجاري /    2022/  05/ 12  †
  مشروع وقف كنيستنا في بيت لحم.

كنيسة الروم الكاثوليك   شارك سيادة المطران في صالة جنازة الشهيدة شيرين ابو عاقلة في  2022/ 05/ 13†  
  الملكيين في القدس.

 استقبال وفود 

 . Marvin Henkنيويورك برئاسة القّس    Mamaroneckوفد كنيسة القديس يوحنا اللوثرّية في    2020/ 17/1†  

 .GeiselوHerold  وفد من الممثلّية االلمانية في فلسطين برئاسة السادة 1/2020/ 9† 

 المشاركة في حفل الترحيب برئيس أساقفة كانتربيري في كاتدرائّية سان جورج.  16/1/2020† 

 . Tapio Louma الوفد الفنلندي برئاسة المطران 2020/ 23/1 †

 . Rößnerوفد من المانيا برئاسة الشماس  2020/ 10/2 †

 رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في القنصلّية العامة األمريكّية.  Chris Hodges  السّيد   2020/ 11/2 †

 . Jörg Schneiderوفد من المانيا بقيادة السّيد  2020/ 20/2 †

 . East Central Synod of Wisconsinمن  Gerald Mansholtلقاء عشاء مع األسقف  30/3/2020† 

 .Msgr Panamthundilومستشاره  Girelliاستقبال القاصد الرسولي رئيس األساقفة  6/2020/ 9† 

  . Anna-Kaisa Heikkinenلقاء وداع سفيرة فنلندا في فلسطين  2020/ 24/6 †
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 .Ignacio García-Valdecasasاستقبال القنصل العام إلسبانيا في القدس  2020/ 13/8 †

 السّيد كامل حميد. زيارة محافظة بيت لحم  27/8/2020† 

 وفد من كنيسة النرويج.  2020/ 11/ 8 †

زار المطران عازر البطريرك ثيوفيلوس الثالث في بطريركّية الروم األرثوذكس، ورئيس    2020/ 11/ 13- 11†  
في   نعوم  حسام  المطران  األساقفة  ورئيس  األرثوذكس،  األقباط  بطريركية  في  أنطونيوس  األنبا  األساقفة 

 ورج، وغبطة البطريرك نورهان مانوغيان في بطريركية األرمن األرثوذكس.كاتدرائية القديس ج 

والبروبست    2021/ 11/02† المطران عازر  فندق  Lenzاستقبل  بيت جاال    Abrahams Herberge  في  في 
 . Fritscher، وسكرتير الممثلّية األول Clagesالسفير األلماني لدى دولة فلسطين 

المطران    18/01/2022  † بحث 
د.   والوزير  عازر،  إبراهيم  سني 
اللجنة   رئيس  خوري  رمزي 
شؤون   لمتابعة  العليا  الرئاسية 
الصندوق  عام  ومدير  الكنائس 
مقر  في  الفلسطيني  القومي 
من   عددا  لحم  بيت  في  الرئاسة 
 القضايا ذات األهمية المشتركة.

 

وفد كنيستنا برئاسة المطران عازر، ومشاركة    استقبل د. رمزي خوري والسفيرة أميرة حنانيا   10/03/2022  †
 مدير التربية د. تشارلي حداد، ومديرة مدرسة الرجاء ربى ابوردينة. 
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أبرشّية    2022/ 05/ 20†   أسقف  المطران عازر في مكتبه  فنلندا    Kuopioأستقبل  والوفد    Jolkkonenفي 
  المرافق.

  مؤتمرات ولقاءات ومشاركات

 االجتماع السنوي لمجلس أمناء جمعّية القدس في برلين.  24/2/2020 -22† 

في األردن بعنوان: تنسيق العمل المسكوني       WCCاجتماع مجلس الكنائس العالمي    2020/ 27/2  -25†  
 من أجل العدالة والسالم في فلسطين وإسرائيل. 

 . ZOOMعبر تقنية  DSPRاجتماع اللجنة المركزية لبرنامج  5/2020/ 14  -13 †

 . ZOOMتقنية  ” عب  Schulverwaltungsrat (SVR")اجتماع مجلس أمناء المدارس  2020/ 15/5 †

 ..ELCA Global Mission’s prayer serviceافتراضّيا في خدمة صالة   المشاركة  2020/ 31/5 †

 المطران سني إبراهيم عازر االجتماع السنوي لمجلس أمناء مستشفى المطلع. قاد 6/2020/ 2 †

 المشاركة في اجتماع مجلس أمناء مدرسة طاليتا قومي. 2020/ 19/6 †

 . ZOOMعبر تقنية  COCOPترّأس المطران عازر االجتماع السنوّي للكنائس المشاركة  202/ 6† 

 

عبر تقنية    MECCالمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذّية لمجلس كنائس الشرق األوسط    2020/ 09/ 18†  
ZOOM. 

 . ZOOMمجلس أمناء كنيسة المغطس السنوي عبر تقنية  ماعاجت  2020/ 21/10† 

 المشاركة في الجلسة االفتتاحّية لمجمع الكنيسة االنجيلّية األسقفية الشقيقة. 2020/ 11/ 8 †

  . ZOOMعبر تقنية    NESTالمشاركة في اجتماع مجلس أمناء كلّية الالهوت للشرق األدنى    4/12/2020  †

شارك المطران عازر في ورشة عمل تطبيقية نظمها مكتب العدالة بين الجنسين في كنيستنا    5/12/2020  †
 بعنوان " مدى تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ". ZOOMعبر تقنية 

في    ZOOMوشارك عبر تقنية    Leipzigلبى المطران عازر دعوة كلّية الالهوت بجامعة    09/03/2021†  
 تمرهم بعنوان " الحرب والسالم في سياق الالهوت الفلسطيني ".مؤ 
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عبر تقنية    MECCالمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذّية لمجلس كنائس الشرق األوسط    25/02/2021†  
ZOOM. 

عقد المطران عازر خالل زيارته أللمانيا سلسلة من االجتماعات مع الكنائس الشريكة    27/10/2021  - 22†  
  األلمانّية. والداعمة

لقاءات    25/11/2021  - 21  † القّس عماد حداد عّدة  المجمع  إبراهيم عازر ورئيس  المطران سني  أجرى 
 للتعارف والبحث في سبل التعاون في مصر مع:

رئيس الطائفة االنجيلّية في مصر ورئيس الهيئة االنجيلية القبطّية للخدمات االجتماعّية القّس د. أندريه    *
 زكي.

 أساقفة أبرشّية القاهرة المارونّية المطران جورج شيحان.رئيس  *

 رئيس أساقفة إقليم االسكندرية للكنيسة األسقفّية المطران سامي فوزي شحاته.  *

 رئيس مجلس االعالم والنشر بالكنيسة االنجيلّية المشيخّية القّس اكرام لمعي.  *

 نائب رئيس سينودوس النيل اإلنجيلي القّس صموئيل زكي، والقّس رفعت فتحي األمين العام السينودوس.   *
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افتتح المطران عازر المؤتمر الفلسطيني الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي الذي نّظمه    2021/ 11/ 30†  
  المركز البيئي اللوثري بعنوان " العدالة البيئية والمناخية لفلسطين".
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االنجيلية  افتتح المطران عازر المؤتمر الذي نّظمه مكتب العدالة بين الجنسين في الكنيسة    02/12/2021  †
 اللوثرية بعنوان " العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المشاركة في خدمة يوم الكتاب المقدس التي نّظمتها جمعية الكتاب المقدس في كنيسة    03/12/2021  †
 سانتا كاثرينا في بيت لحم.
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المشاركة في احتفال إطالق طبعة األناجيل األربعة التي خّطها الراهب بولس خانو باللغة    22/02/2022  †
 السريانّية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شجرة للحياة " في محافظة جنين، تخليًدا لضحايا وباء الكورونا بحضور  إطالق مبادرة "    23/03/2022  †
محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، والمدير التنفيذي لمركز البيئة اللوثري سيمون عوض، ومدراء وزارات 

  الصحة، وسلطة جودة البيئة، واإلعالم، والزراعة في المحافظة، ورئيسة منتدى مرج ابن عامر البيئي.
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ي   Berliner Missionswerkو  Jerusalemsvereinالمشاركة في اجتماعات    3/05/2022  -  28/4†  
  برلين.  فز

النطرون في مصر.    5/2022/ 19- 15†   الشرق األوسط في وادي  المشاركة في اجتماع مجلس كنائس 
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجّية سامح شكري بقصر االتحادية رؤساء الكنائس  

  المشاركين.

 

دته أبرشّية  شارك المطران عازر والقّس رودني سعيد في المؤتمر الرعوي الذي عق  2022/ 3/6  -  5/ 30†  
STRÄNGNÄS .في السويد   
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 بيت جاال - اللوثرّية أخبار كنيسة االصالح االنجيلّية 

  والدات:

  بمولود اسمياه جود.  2021/ 20/7أنعم هللا على السّيد الياس ايوب عمرو وزوجته نتاشا عمرو في تاريخ 

 بمولود اسمياه جوليان.   2021/ 23/9أنعم هللا على السّيد ناصر حلبي وزوجته نور ابودّية في تاريخ 

 بمولودة اسمياها كارولين.   2021/ 11/ 28أنعم هللا على السّيد جون حسن وزوجته سالي أبودّية في تاريخ  

 مياه رزن. بمولود اس  2022/ 20/2أنعم هللا على القّس أشرف طنوس وزوجته وديعة في تاريخ 

 بمولود اسمياه جورج.  7/5/2022 أنعم هللا على السّيد شادي مصلح وزوجته مجد دعمس مصلح بتاريخ

  صالة شكر النساء بعد الوالدة لكل من:

 السّيدة وديعة طنوس وابنها وسام أشرف طنوس 

 السّيدة لورا بشارة زرينة وابنتها ريمي رمزي زرينة 

 السّيدة نتاشا عمرو وابنها جود

  السّيدة وديعة طنوس وابنها رزن أشرف طنوس

 تكريم

 كّرمت شركة نستله السّيد عصام حداد وشكرته إلبداعه في خدمتها طيلة خمسة عشرة عاما. 

  نجاح التوجيهي

 نتالي سامر فكتور ابودّية 

 تامر خضر زيدان 

 يعقوب خالد ابودّية 

 

 انهاء الدراسة الجامعّية:

 قسيس على درجة الماجستير تخصص خدمة وقيادة روحّية. حصلت السّيدة فريال وديع بشارة

حصل الشاب الياس سمير عمرو على درجة البكالوريوس تخصص كمبيوتر ساينس من كّلية بارد / جامعة  
 القدس أبو ديس. 
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 حصلت الشابة نور سّلوم ابودّية على درجة الماجستير. 

البكالوريوس في الفيزياء من جامعة بيرزيت، وسافر إلى إنجلترا  حصل الشاب فريد سابا شهوان على درجة  
 الستكمال دراسة الماجستير. 

عربي من    –انجليزي    -حصلت الشابة هيا خالد أبو دّية على درجة البكالوريوس تخصص ترجمة الماني 
 في جامعة بون. الجامعة األلمانّية في األردن، وسافرت الستكمال دراستها العليا وللحصول على الماجستير  

  خطوبة:

 خطوبة الشاب يوسف جورج عمرو والشابة نيكول الياس أبو جابر.   2021/ 12/ 4تمت في تاريخ 

 تمت خطوبة الشابة ايفا موريس عمرو والشاب رمزي عبدربه.

 تمت خطوبة الشاب الياس موريس عمرو والشابة روزان عيسى الحايك. 

 معمودّية:

 بسّر معمودّية آرام جريس نقوال دقماق. 9/2017/ 30احتفلت كنيسة اإلصالح في تاريخ  

 وعكة صحّية:

 يتماثل بمعونة هللا األستاذ سالمه وديع بشارة من الوعكة الصحّية التي اصابته. 

 اكاليل: 

 . 2022/ 10/ 4تزّوجت الشابة فيبي حسام قسيس والشاب جوني عيسى صابات بتاريخ 

 ناصر حلبي في كنيسة الرجاء برام هللا. تزّوجت الشابة نور جليل ابودّية والشاب 

 . 5/2022/ 15تزّوج الشاب فرح جورج بشارة دقماق والشابة لينا أنطون عيسى زابورة بتاريخ  

 عمدة جديدة: 

 عمدتهم للدورة الرابعة عشرة  2022انتخب أعضاء كنيسة اإلصالح االنجيلّية اللوثرية في كانون الثاني  
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 الدكتور خضر زيدان، السّيدة بسمة عمرو، السّيد جاد ابودّية، السّيد جريس دقماق السّيد رزق عمرو، 

 انتقل إلى الديار األبدّية على رجاء القيامة وفيات: 

 2018/ 28/2السّيدة ريما ابوعوص دقماق بتاريخ 

  5/3/2019السّيدة ناديا حواتمه عمرو في أمريكا بتاريخ 

 5/3/2019السّيد موسى جريس يعقوب عمرو بتاريخ 

 2020/ 15/5 السّيدة سلمى يوسف ابودّية بتاريخ

 8/9/2020السّيدة نعمة جريس يوسف عمرو بتاريخ 

 5/3/2021السّيد بولس عيسى يعقوب عمرو بتاريخ 

 11/4/2021السّيد ماهر إبراهيم صليبا زيدان بتاريخ  

 2021/ 27/5ا ابودّية )ام وليم( بتاريخ السّيدة ماري عيسى الخوري أبو عمش

 5/1/2022السّيد عيسى الياس عيسى عمرو في أمريكا بتاريخ  

  نشاطات كنيسة اإلصالح

القّس أشرف طنوس وعمدة كنيسة اإلصالح أعضاء الكنيسة خالل جائحة الكورونا عبر   .1 ساعد 
 توزيع مساعدات عّينّية ومادّية.

بعيد الشكر. أجري بعد االحتفال في الكنيسة اجتماع    2021/ 3/10احتفلت كنيسة اإلصالح في   .2
وقاموا   .2022- 2017  للطائفة لنقاش أمور الرعّية، وتقييم نقاط النجاح، واالخفاقات لدورة العمدة
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اجتمع بعد ذلك أعضاء .  2027  –  2022بوضع تطلعات وخطط اولّية لدورة العمدة القادمة للفترة  
  الغذاء.كنيسة بيت جاال على مائدة 

   نّظمت لجنة سيدات كنيسة اإلصالح الفعاليات التالية: .3
 مع عشاء ولعبة بنجو.  3/2022/ 24 احتفال عيد االم بتاريخ .1
 سهرة عيد الميالد مع عشاء وبنجو. .2

  تأسيس مشروع السّيدة المنتجة إلعداد المعجنات والحلويات.  .3

في فندق البيارة في اريحا   23/10/2021-21عقدت كنيسة اإلصالح مؤتمر العائالت السنوي من   .1
  بعنوان: إعادة دراسة الكاتخسموس الصغير. شارك في هذا النشاط الروحي واالجتماعي أكثر من 

 شخص.  50
الكنيسة  شاركت ستة عائالت من األزواج الشابة من كنيستنا في مؤتمر األزواج الشابة الذي عقدته   .2

أشرف ونّظم هذا النشاط لألزواج .  2021/ 29/10+28بأريحا في    Jericho Resortالعامة في فندق  
الشابة مكتب المرأة في الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة، ومكتب الخدمة 

المؤتمر" العدالة بين  االجتماعّية لكنيسة اإلصالح االنجيلّية اللوثرّية في بيت جاال. كان عنوان  
  الجنسين في المنزل، والمسؤوليات، وأهمّية المساواة في الزواج وفي الحياة العملّية ".

صباحّية   .3 اإلصالح صالة  رعّية  في    12/2021/ 23وحتى    20/12من      Ora et Laboraأقامت 
الر  الفعالّية  هذه  في  الطائفة  من  اشخاص  عشرة  حوالي  والنصف صباحا، شارك  وحّية  السادسة 

 الجديدة التي أعقبها إفطار جماعي. 
رحلة لعائالت كنيسة اإلصالح إلى المغطس، واقاموا خدمة الصالة   2022/ 18/3نّظمت العمدة في   .4

 على ضفاف نهر األردن، وذهب الجميع للشواء واالنبساط إلى منتزه دير حجلة لتناول الغذاء. 
 .TAIZEا من الحجاج من رهبنة  وفد   15/5/2022وحتى  10/5استقبلت كنيسة اإلصالح من  .5
 . 2021/ 5/12نّظم مركز الخدمة االجتماعّية لدى كنيسة اإلصالح كونسيرت ميالدي في  .6
 . 11/2021/ 28تم إقامة أمسية قراءة وترنيم وصالة بمناسبة ليلة األدفنت األول في  .7
 اعادت كنيسة اإلصالح احياء مدرسة األحد بقيادة الشابة أميرة ابودّية.  .8
 كنيسة اإلصالح حلقة اسبوعّية لدراسة الكتاب المقدس.تقيم  .9

تجتمع لجنة سيدات كنيسة اإلصالح اسبوعّيا لحلقة صالة، وللعمل المشترك في االشغال  .10
 اليدوّية، وصنع المعجنات. 

اقامت لجنة سيدات كنيسة اإلصالح بازار عيد الميالد. خصص ريع البازار من مبيعات  .11
 ، والمعجنات لدعم الكنيسة، ولدعم عمل لجنة السيدات في بيت جاال.االشغال اليدوّية، والحلويات 

شاركت مجموعة من أعضاء كنيسة اإلصالح في الرحلة مع مبيت التي نّظمتها الكنيسة   .12
 العامة إلى طبريا وعكا، وكان لهذه الرحلة أثر كبير في توطيد الصداقة بين أعضاء كنائسنا اللوثرّية. 
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 لصالة التأملّية التي أقيمت كل يوم أربعاء طيلة فترة الصوم. كان االقبال وفيرا على ا  .13
النرويج.   .14 استقبلت كنيسة اإلصالح مؤّخرا مجموعة من الزائرين من أمريكا، وأخرى من 

 . 19كانت سعادتنا كبيرة لرؤية بوادر العودة إلى الحياة الطبيعّية بعد جائحة كوفيد 
بنظام البث المباشر عبر مواقع التواصل اضطررنا خالل جائحة الكورونا إلى االستعانة   .15

االجتماعي. قررنا بعد االنتهاء من الجائحة االستمرار في البث المباشر؛ ليستفيد منه غير القادرين  
   على حضور الخدمة األحدية في الكنيسة لألسباب المختلفة. 
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 عمان  -اللوثرية اخبار كنيسة الراعي الصالح االنجيلية 

 

  تنصيب:

القّس عماد حداد راعيا لكنيسة    2021/ 22/8نّصب المطران سني إبراهيم عازر في احتفال مهيب بتاريخ  
 الراعي الصالح االنجيلّية اللوثرّية في عمان.

 رئيس مجمع الكنيسة االنجيلّية اللوثرّية لدورته الرابعة عشر:

  االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدسة القّس عماد حداد رئيسا له.انتخب مجمع الكنيسة 

  كنيسة الراعي الصالح بمعمودّية اطفالها: معمودية: احتفلت

  2021/ 6/ 20روبينا شكريان بتاريخ   .1
 2021/ 23/7سما سمير بتاريخ  .2
 2022/ 30/4رفائيل مطر بتاريخ  .3

 أوروبا وامريكا على ضّفة نهر األردن. كما عّمد القّس عماد حداد خمسة أطفال من 

 احتفلت كنيسة الراعي الصالح ببركة زواج:أكاليل: 

  السيد اديب شطارة واآلنسة جوانا حنانيا .1
 السيد فارس نصار واآلنسة ناديا اللوح .2
 السيد لؤي شطارة واآلنسة حنين غنايم  .3
  االنسة دينا مطر والسيد سامر .4
 اآلنسة نور حدور والسيد عامر عطا  .5

   نشاطات كنسية الراعي الصالح:

 محاضرة ونشاط للسيدات مع اخصائية البشرة السيدة دياال عريضة.  .1
 ورشة عمل تدريبية للسيدات حول تحرير الطاقة السلبية عن طريق الرسم مع السيدة غدير حدادين.  .2
  لعمرية.محاضرة/ ندوة مجتمعية مع الدكتور بشار القسوس بعنوان المتابعة الطبّية ضمن الفئات ا .3
محاضرة/ ندوة مجتمعية مع المطران د. جمال خضر، والقّس جورج القبطي، ومجموعة " نختار   .4

 الحياة" حول وثيقة نختار الحياة واهميتها في واقعنا العربي والمسيحي. 
 . 2021اقامت لجنة سيدات كنيسة الراعي الصالح بازار الميالد للعام  .5
 . 2021امسية الجبن والنبيذ السنوية للعام  نّظمت لجنة سيدات كنيسة الراعي الصالح .6
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 عمدة كنيسة الراعي الصالح االنجيلّية اللوثرّية: 

  انتخب أعضاء كنيسة الراعي الصالح في عمان بالتزكية عمدتهم الجديدة

 

 

 السّيد أسامة نصار، السّيد كيفورك مليكيان، السّيد باسم مطر، الّيد فادي عودة، السّيدة ندى زبانة 

 

  مؤتمرات واجتماعات:

نّظمت عمدة كنيسة الراعي الصالح بمشاركة المطران سني إبراهيم عازر مؤتمر العائالت الصيفي   .1
  في أحد فنادق البحر الميت.

 تجتمع لجنة السيدات بواقع مرتين شهريا، ويكون نشاطهن تارة مجتمعي ثقافي، وتارة ايماني ديني.  .2
سالسل دراسّية كل عام، تشمل كل واحدة منها ما   3تقيم الكنيسة دروس الكتاب المقدس بواقع  .3

  جلسات. 8- 5بين 

  كنيسة المغطس:

وصل الى االردن مؤخرا القّس كنوت كيتلسا وزوجته آنا؛ ليخدما الكنيسة في موقع المغطس في الفترة  
 . 2022الى تشرين ثاني   2022الواقعة ما بين ايار 
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 رام هللا   - ر كنيسة الرجاء االنجيلّية اللوثرّيةاخبا

 

  خطوبة:

 خطوبة الشاب صبحي طنوس على الشابة نرمين معروف من الطيبة. 2021عقدت في شهر تموز   

  الوفيات:

الى االمجاد السماوية المرحومة عايدة عيسى حبش )مريبع( زوجة وجيه خليل   7/2021/ 14انتقلت في  
  مريبع.

الى االمجاد السماوية المرحومة فدوى اسطفان ضبيط ارملة المرحوم سليمان يعقوب    4/2022/ 11انتقلت في  
  طنوس.

  احتفلت كنيسة الرجاء بمعمودية:المعمودية: 

 يعقوب فادي طنوس. .1
 طنوس. وسام أشرف  .2
  بشارة الياس بحبح. .3

 نشاطات الطائفة:

 نّظمت عمدة كنيسة الرجاء أمسّية عشاء والعاب في زمن األدفنت. .1
 نّظمت عمدة كنيسة الرجاء أمسية عشاء تضّمنت فقرات العاب بمناسبة عيد الصليب. .2
 نّظمت كنيسة الرجاء رحلة غذاء مشاوي ألعضاء الطائفة إلى منتزه البيارة في أريحا. .3
 ت كنيسة الرجاء رحلة شواء في أحضان الطبيعة في دير حجلة بالقرب من أريحا.نّظم .4
 نّظمت كنيسة الرجاء رحلة لزيارة مدينة بيت لحم، ومدينة بيت جاال. .5
 تجتمع لجنة سيدات كنيسة الرجاء كل يوم االربعاء. .6
 تجتمع الشبيبة ولجنة الشابات كل يوم خميس؛ لدراسة الكتاب المقدس. .7
أحد  تشترك   .8 مثل  والمناسبات  األعياد  في  رام هللا  في  األخرى  الطوائف  مع  دوما  الرجاء  كنيسة 

 الشعانين، سبت النور، اليوم العالمي للصالة، أسبوع االالم، األدفنت وغيرها. 
 . 2022قادت لجنة سيدة كنيسة الرجاء خدمة األحد في أسبوع المرأة   .9

 في مؤتمر األزواج الشابة في أريحا. شاركت كنيسة الرجاء بالتعاون مع مكتب المرأة   .10
 أسست كنيسة الرجاء جوقة كنسّية بقيادة األستاذ بولس أبو سعدى.   .11
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 عمدة جديدة: 

انتخب أعضاء كنيسة الرجاء عمدتهم الجديدة للدورة الرابعة عشرة. وانتخب مجمع الكنيسة االنجيلّية  
 الكنسي. اللوثرّية السّيدة هال طنوس عضوا في مجلسها 

 

 

 السّيد سامر دحمس، السّيدة نانسي عيسى، السّيدة هال طنوس، السّيد وليم بحبح، السّيد رائد عنصرة
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 القدس - اخبار كنيسة الفادي االنجيلّية اللوثرّية

 

 وهبت كنيسة الفادي بركة زواج لكل من:أكاليل: 
  

 .جورج أبو حلقة.سعيد والشابة ماريا  يوسفالدكتور جوني   .1
 القّس رودني سمير سعيد والشابة سالي غسان داوود. .2
 السّيد خالد هيثم معّلم والشابة نسرين حصري.  .3
 الدكتور ماهر نبيه سعيد والشابة رودين نجار.  .4
 . 5/2022/ 22الشابة نتالي مصلح والدكتور جريس منصور بتاريخ  .5

  خطوبة:

  سهام سامر أبو ليل والشاب نمر حرو من القدس.تمت خطوبة الشابة 
 

 انتقل إلى الديار األبدّية على رجاء القيامة: وفيات: 

 السّيد راجي الياس خوري  .1
 السّيدة ريما قفعيتي  .2
 السّيدة حنة الياس مزهر حدّور .3
 السّيدة اليس عطاهلل  .4
 السّيدة لوريس عيسى سلفيتي عطاهلل )ام فرح(  .5
 نبيه(السّيدة انشراح سعيد )ام  .6
 السّيد نبيل مريبع )أبو سعيد( .7
 السّيدة لوريس ادمون صوان مسّلم )ام زكي( .8

 صالة شكر لنساء بعد الوالدة:

 للسّيدة روان سعيد زعمط وابنتها تالين.  .1
 للسّيدة روان سعيد زعمط وابنها وديع. .2
 للسّيدة رولى عيدة أبو ليل وابنها جريس.  .3
 للسّيدة جيهان عازر سنيورة وابنتها سيرا.  .4
 للسّيدة كوليت مسّلم وابنها لبيب. .5
 للسّيدة كوليت مسّلم وابنتها ليا .6
 للسّيدة كارولين خليف وابنها صالح.  .7
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 لألطفال: وهبت كنيسة الفادي سّر المعموديةالمعموديات: 

 تالين فرسان عايد الزعمط  .1
 وديع فرسان عايد الزعمط  .2
 تاليا فادي نبيه سعيد  .3
 سعيد  يوسفجوي ميا جوني  .4
 ماهر نبيه سعيد صوفين  .5
 كريستل سام كونة  .6
 تريفينا سام كونة  .7
 لبيب سليم مسّلم  .8
 يعقوب أديب مريبع  .9

 صالح توفيق خليف  .10
 سما فراس دبيات  .11
 جنى فراس دبيات  .12

 تخريج مدرسة: 

من مدرسة القدس األمريكّية، وسافر إلى إيطاليا لدراسة الطب   2019تشارلي أخيم رؤوف عازر   .1
 .BARIفي جامعة 

عازر   .2 إبراهيم  سني  االجتماع    2019سما  علم  لدراسة  المانيا  إلى  وسافرت  شميت،  مدرسة  من 
  . Bielefeldوالدياكونيا في مدينة 

من مدرسة راهبات الوردّية، وتدرس إدارة االعمال في الجامعة العبرّية في   2020  جيسيكا مارتن .3
 القدس.

درس المحاسبة وإدارة العمال في الجامعة  من مدرسة القدس األمريكّية، وي  2020لطفي رؤوف عازر   .4
 العبرّية في القدس.

من مدرسة الوردّية، وتدرس حاليا تربية وعلم النفس في الجامعة العبرّية في   2021نتالي سّحار   .5
 القدس.

 سري غسان كسابرة من مدرسة األميرة بسمة. .6
 في جامعة النجاح في نابلس. من مدرسة الوردّية، وابتدأت دراسة الطب    2021سيلينا غسان كسابرة   .7
 من مدرسة مار يوسف في القدس.  2021سما رائد سابا  .8
وتدرس السنة التحضيرية في الجامعة العربية في  ،  2021كارين توفيق سعيد من مدرسة الفرير   .9

 القدس.
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 انهاء دراسة جامعّية:

درجة   .1 على  نابلس  في  النجاح  جامعة  من  سّحار  اميل  الدكتور  الطب حصل  في  البكالوريوس 
 والجراحة، ويعمل حاليا في مستشفى هداسا ضمن برنامج التخصص.

على درجة البكالوريوس في علم النفس وفي    2018حصل الشاب جودة الياس فقوسة في العام   .2
االدب الفرنسي من جامعة تل ابيب، ويتابع حاليا دراسته العليا في جامعة بيرزيت للحصول على 

  لم النفس االجتماعي.الماجستير في ع
البكالوريوس   .3 درجة  على  فقوسة  الياس  الشاب جوفاني  كلّية    2022حصل  من  التصوير  فن  في 

 بيتسلئيل في القدس.
  Biomedicineعلى درجة البكالوريوس تخصص    2021حصلت الشابة كارال رؤوف عازر في العام   .4

على الجامعة  من  وحصلت  بامتياز،  القدس  في  العبرّية  الجامعة  دراستها    من  الستكمال  منحة 
 للحصول على الماجستير والدكتوراه في أبحاث السرطان. 

على درجة البكالوريوس تخصص اجتماعيات من    2020حصلت الشابة جوانا سامر أبو ليل في   .5
 جامعة بيت لحم، وتعّينت معّلمة لالجتماعيات في مدرسة الوردّية في القدس.

ى درجة دبلوم تخصص فندقة من جامعة بيت لحم، عل  2020حصل الشاب رامز سامي رزوق في   .6
 على رخصة منقذ سباحة.  2021وحصل في العام 

على دبلوم عالج طبيعي من كلّية عتيد بيران في   2021حصل الشاب باسم سامر أبو ليل في   .7
 القدس.

 حصلت الشابة جورجيت سحار على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت. .8
من    Public Healthحصلت الدكتورة الصيدالنّية جيهان عازر سنيورة على درجة الماجستير في   .9

 الجامعة االمريكّية في القاهرة.
العام   .10 في  عازر  إبراهيم  سني  سالي  الفيكار  في   2020حصلت  الماجستير  على 

Intercultural Theology .في المانيا 
ير في الحقوق، وعلى رخصة مزاولة حصل الشاب فايز صالح خليف على درجة الماجست  .11

  .2019مهنة المحاماة في العام 

 نشاطات الطائفة:

 . 2019/ 29/6- 27نّظم عمدة وراعي كنيسة الفادي مؤتمر العائالت الصيفي السنوي في اريحا من   .1
 . 7/2019/ 28بتاريخ    Bad Toelzنّظمت كنيسة الفادي رحلة إلى المانيا تخّللها زيارة كنيسة  .2
بتاريخ   .3 الفنلندية  الفادي مع وفد من الشبيبة  في    FELMبمركز    15/10/2019التقت شبيبة كنيسة 

 القدس.
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 . 2019/ 23/12احتفلت كنيسة الفادي احتفال الميالد لألطفال مع مسرحّية ميالدّية في قاعة بتاريخ   .4
في القرية السياحّية    2021نّظم عمدة وراعي كنيسة الفادي مؤتمر العائالت الصيفي السنوي للعام   .5

 بأريحا. 
نيس عميم تخّلله    15/10/2021+ 14نّظم عمدة وراعي كنيسة الفادي مؤتمر العائالت الشتوي بتاريخ   .6

زيارة كنيسة الفادي االنجيلّية األسقفّية والمشاركة في خدمة الصالة األحدّية في الناصرة، وزيارة  
 جبل القفزة، وكنيسة المحرقة، وستيال ماريس في حيفا، وراس الناقورة.

وم بتاريخ  نّظم عمدة وراعي كنيسة الفادي احتفال عشاء تقشفي ولعبة بنجو بمناسبة بداية فصل الص .7
 مدرسة االتحاد اللوثري العالمي الصناعية في بيت حنينا. بقاعة 6/3/2022

في    21/3/2022نّظم عمدة وراعي كنيسة الفادي رحلة غذاء شوي بعد صالة يوم األحد بتاريخ   .8
 منتزه دير حجلة. 

 عمدة جديدة: 

 الرابعة عشرة. انتخب أعضاء كنيسة الفادي بالتزكية عمدتهم الجديدة للدورة 

  

 
 

 السّيد رامي سعيد، السّيد فادي مرزيان، السّيدة هيلدا ثابت عيسى، السّيد راندي سعيد، السّيد الياس فريج
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 بيت لحم - أخبار كنيسة الميالد االنجيلّية اللوثرّية

 

  (:2020/  2019)نجاح التوجيهي للعام الدراسي 

  نتالي أنطون نصار .1
  غزالةتالين سامي أبو   .2
  ديفيد شارلي حداد  .3

  (:2021/  2020)نجاح التوجيهي للعام الدراسي 

  جورج يوسف صنصور .1
  فريدا شارلي منصور .2
  دانيال جورج خضر .3

 انهاء الدراسة الجامعّية:

جامعة القدس ابوديس حاصلة على    –الشابة شادن داود نصار من كّلية بارد    27/10/2021تخّرجت في  
 درجة البكالوريوس تخصص قانون دولي وحقوق انسان. 

 اكليل:

  بإكليل الشاب خضر موريس فضول والشابة اليانا سلسع.  2021/ 17/9بتاريخ احتفلت كنيسة الميالد 

 مة: انتقل إلى الديار األبدّية على رجاء القياوفيات: 

 . 20/6/2020راجي الياس خوري بتاريخ 

لقد خدم المرحوم لسنوات طويلة معّلما والحقا  .  2021/ 12/2األستاذ صليبا عوض فضول بتاريخ  
 مديرا للمدرسة االنجيلّية اللوثرّية في بيت لحم. 

 

راعي خلفا  عّينت كنيسة الميالد السّيدة نسرين نصار مساعدة ادارّية في مكتب ال مساعدة إدارّية جديدة:  
لآلنسة هبة فرج الالتي التي انتقلت إلى وظيفة جديدة. تتمنى كنيسة الميالد التوفيق لآلنسة هبه بوظيفتها  

  الجديدة، وللسّيدة نسرين بركة وتوفيق هللا في أداء عملها.

 نشاطات كنيسة الميالد الروحّية واالجتماعّية 

 . 2021/ 8/5نشاط عائلي تضمن درس كتاب مقدس وعشاء شوي بتاريخ   .1
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في مدينة أريحا مؤتمرها السنوي األول  2021/ 29/7قدت كنيسة الميالد اإلنجيلّية اللوثرّية بتاريخ ع .2
 عضوا من أعضاء الطائفة. 60بعد جائحة كورونا بمشاركة  

 ى جبل هيرودوس.رحلة إل 2021/ 27/8نّظمت لجنة سيدات كنيسة الميالد بتاريخ  .3
 رحلة تخييم للشبيبة في منطقة عرب الرشايدة. 10/2021/ 19+ 18نّظمت كنيسة الميالد يومي   .4
  إلى بتير.  10/2021/ 29نّظمت كنيسة الميالد وكنيسة بيت ساحور رحلة مشتركة لرعيتهما بتاريخ   .5
ألكلها ولالحتفال بعيد    9/12/2021أعّدت سيدات كنيسة الميالد البربارة، واستضافت الطائفة بتاريخ   .6

 البربارة. 
 أقيمت خدمة صالة مشتركة مع الوفد الزائر من كنيسة فيالدلفيا في أمريكا.  .7
 إلى طبريا.  2022/ 7/1نّظمت كنيسة الميالد رحلة للعائالت بتاريخ   .8
 2022/ 23/1بتاريخ  تنصيب عمدة كنيسة الميالد  .9

 

 

 األستاذ أنطون نصار، السيدة ماري معّلم، السّيد عادل خضر، السّيد سامي ابوغزالة، والسّيدة الهام سابا نيسان 

  وأعدت خطة نشاطاتها للصيف المقبل.  ، 2022/ 25/2اجتمعت لجنة سيدات كنيسة الميالد بتاريخ   .1
 بيوم المرأة العالمي. 6/3/2022احتفلت كنيسة الميالد بتاريخ  .2
 أمسية روحّية ترفيهّية ألعضاء الطائفة. 3/2022/ 11نّظمت عمدة كنيسة الميالد بتاريخ  .3
 احتفاال بمناسبة عيد اأُلم.  3/2022/ 18نّظمت لجنة المرأة في الكنيسة بتاريخ   .4
وانتعشت قلوبنا    TAIZEاآلالم مجموعة رهبان  استضافت كنيسة الميالد يوم االربعاء من أسبوع    .5

 بالتأمل والصالة والترنيم. 
 نّظمت لجنة سيدات كنيسة الميالد نشاطات دورّية، ورحالت ميدانّية على مدار العام. .6
تّم إعادة احياء خدمة مدرسة األحد بقيادة المعّلمة مريانا خضر بعد انقطاع دام قرابة العامين بسبب   .7

 الكورونا. جائحة 
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 أخبار كنيسة بيت ساحور االنجيلّية اللوثرّية 

  احتفلت الكنيسة ببركة زواجاكليل: 

 . 2/6/2021الشاب جورج مسعد والشابة لورين جقمان بتاريخ  .1
 . 7/2021/ 15الشاب إبراهيم خير والشابة يارا بنورة بتاريخ   .2

 انتقل إلى الديار األبدّية على رجاء القيامة وفيات: 

 صليبا رشماوي. حنا  .1
 سهيلة حنا األطرش.  .2
 أريج عيسى عطاهلل قمصية.  .3

 نشاطات كنيسة بيت ساحور الروحّية واالجتماعّية 

قدت كنيسة بيت ساحور اإلنجيلّية اللوثرّية في مدينة أريحا مؤتمرها السنوي األول بعد جائحة  ع .1
 عضوا من أعضاء الطائفة. 50كورونا بمشاركة 

كنيسة بيت ساحور نشاطات دورّية، ورحالت ميدانّية على مدار العام بالتعاون نّظمت لجنة سيدات   .2
 والشراكة مع لجنة سيدات كنيسة الميالد.

 نّظم الراعي وعمدة الكنيسة عّدة حلقات دروس للكتاب المقدس. .3
ين  تّم إعادة احياء خدمة مدرسة األحد بقيادة المعّلمة كاساندرا المصو بعد انقطاع دام قرابة العام .4

 بسبب جائحة الكورونا.
 استضافت الكنيسة أمسية ميالدّية بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى. .5
  إلى بتير.  10/2021/ 29نّظمت كنيسة الميالد وكنيسة بيت ساحور رحلة مشتركة لرعيتهما بتاريخ   .6
 سافر راعي الكنيسة إلى النرويج لتوقيع شراكة مع كنيسة شقيقة في أوسلو.  .7
طات االنشائّية ألعمال ترميم عرين كشافة الرعاة جاهزة، وننتظر حاليا ايفاء اللجنة  أضحت المخط .8

 الرئاسّية اإليفاء بوعدها لنباشر المشروع.
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 انتخب أعضاء كنيسة بيت ساحور االنجيلّية اللوثرّية عمدتهم الجديدة للدورة الرابعة عشرة  .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نانسي قمصية خير، السّيد غسان اسحق، السّيد ماجد اسعيد، السّيدة أميرة قسيس السّيدة ايفا رشماوي، السّيدة 

 

وانتخبت العمدة السّيدة نانسي قمصّية، والسّيد غسان اسحق ليمثال كنيسة بيت ساحور في مجمع الكنيسة  
  االنجيلّية اللوثرّية في األردن واألراضي المقدس.

 

  

 

 


