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كلمة ت
ال�حيب
«أنــا هنــا» – بهــذه الكلمــات الرصيحــة يبــدأ كل لقــاء بـ ي ن
ـ� أنــاس
مــن مختلــف أ
الديــان والمعتقــدات .إن كان النســان رصيح ـاً �ف
إ
ي
الجهــار بمعتقــده ومنفتح ـاً عــى آ
الخريــن ،فهــذا مــن شــأنه أن
إ
يســاعد عــى التعايــش الحســن ف ي� بلدنــا .كمــا أن هــذا مــا يم ّكــن
مــن طــرح أ
الســئلة ،وفهــم مــا يؤمــن بــه المؤمنــون مــن الديــن
آ
اليمــان والرجــاء
الخــر ،ومــا هــو مهــم بالنســبة لهــم ،ومــا هــو إ
الــذي هــو مصــدر قوتهــم ف ي� هــذه الحيــاة.

ت
مشــركة مــن جانــب
الرشــادي بصــورة
تــم وضــع الكتيــب إ
النجيليــة اللوثريــة والكنيســة الكاثوليكيــة الروميــة
الكنيســة إ
ت
الكنــ� المشــرك
ف ي� واليــة أولدنبــورج .ويشــكل هــذا الدليــل
ي
شــيئاً مســتحدثاً .ت
الكبــر ي ن
بــ�
ســرون عــى صفحاتــه االرتبــاط
ي
ت
الكنيسـ ي ن
ـ� تتجســد
ـت� ومــع ذلــك فــإن لــكل كنيســة خصائصهــا الـ ي
ف ي� مبـىن الكنيســة وتأثيثهــا .وهكــذا فــإن الزائــر رسعــان مــا يــدرك
مــا إذا كان ف ي� كنيســة إنجيليــة أو كاثوليكيــة.

الرشــادي الــذي وضعنــاه ،فإننــا
«أنــا هنــا» – بهــذا الكتيــب إ
نــود أن نعطــي أول أجوبــة لمــن يريــد أن يعــرف مع ـىن المبـ ن
ـا�
ي
واليمــان المســيحي .وبشــكل خــاص نتوجــه مــن خــال
الكنســية إ
ين
المســلم� .ولهــذا الســبب
هــذا الكتيــب إىل مواطنينــا مــن
تتضمــن النصــوص بصــورة متكــررة مداخــات عــن أوجــه التشــابه
الســامي.
واالختــاف بالمقارنــة مــع الديــن إ

ن
الكث� من المرسة ف ي� اكتشافاتكم!
نتم� لكم ي

فيلفريد تايزينج
مطران -منطقة المحكمة الدينية
ت
مونس�
أولدنبورج ألبرشية الكاثوليك ف ي�

توماس آدومايت
ممثل ف ي� منصب مطران

النجيلية – اللوثرية ف ي� أولدنبورج
الكنيسة إ

ـيحي� أي حيــاة المسـ ي ن
لكلمــة «كنيســة» معنيــان ،فمــن جانــب تصــف هــذه الكلمــة ش�كــة المسـ ي ن
ـيحي� المشـ تـركة مــع بعضهــم البعــض،
ومــن جانــب آخــر تعـن ي كلمــة «كنيســة» المبـىن الــذي يتجمــع فيــه المؤمنــون للصــاة وإقامــة صــاة القــداس.

الكنيسة ن
ين
المسيحي�
بمع� ش�كة

تعتــر المســيحية إزاء عــدد  2,2مليــار مســيحي مــن أحــد أ
الديــان
ُ ب
الكـ بـرى ف ي� العالــم ،والمســيحية منتـ شـرة ف ي� كافــة أرجــاء العالــم.
كلمــة «المســيحية» مشــتقة مــن يســوع المســيح الــذي عــاش ف ي�
أرض فلسـ ي ن
ـط� قبــل  2000عــام تقريبـاً.

الصفحة 4

يؤمــن المســيحيون بــأن يســوع النــارصي هــو «المســيح» ،أي
المســيح والمعلــم والمخلــص الــذي أرســله هللا إلنقــاذ ش
الب�يــة.
وأمــا يســوع فهــو يصــف هللا بأنــه أبيــه ،وكان يعتـ بـر نفســه ابــن
هللا.

يختــر المؤمنــون مــن هــو هللا
مــن خــال يســوع المســيح
ب
وكيفيــة ترصفــه .يؤمــن المســيحيون بــأن هللا لــم يـ تـرك ابنــه ف ي�
موتــه وإنمــا أقامــه مــن أ
المــوات إىل حيــاة جديــدة .ولذلــك يثــق
ف
المســيحيون بــأن هللا لــن يـ تـرك أي واحــد منهــم ي� مماتــه أيضـاً
وإنمــا ســيخلصه ويمنحــه حيــاة أبديــة.

ف
و� الكتــاب
الكتــب المقدســة للمســيحية هــو الكتــاب المقــدس .ي
يعتــر المســيحيون
المقــدس يحيــا روح هللا وكلمتــه ،ولذلــك
ب
الكتــاب المقــدس بأنــه كلمــة هللا.

«هللا محبة» .هذه هي المقولة الجوهرية ف ي� المسيحية.
أهم وصية هي الوصية المزدوجة:
الر َّب ِإل َهكَ ِم ْن ك ُِّل َقل ِْبكَ َ ،و ِم ْن ك ُِّل نَف ِْسكَ ،
ِ
«أح ُّ
بب َّ
َو ِم ْن ك ُِّل ق ُْد َ ِرتكَ َ ،و ِم ْن ك ُِّل ِفك ِْركَ َ ،وق َِر َيبكَ ِم ْث َل نَف ِْسكَ »
يؤمــن المســيحيون بــأن هللا قــد خلــق كل ش�ء ،والســماء أ
والرض
ي
والعالــم المنظــور وغـ يـر المنظــور .وهللا ك ّلــف ش
الب�يــة بإدامــة
الخليقــة والحفــاظ عــى الطبيعــة وعــدم تخريبهــا.

الســبوع هــو يــوم أ
أهــم يــوم ف� أ
الحــد .يقيــم المســيحيون
ي
المؤمنــون صــاة جماعيــة ف� يــوم أ
الحــد.
ي

�ض
ين
بــ� ش
البــر مــن خــال روحــه القــدوس وهــو
هللا حــا ٌ
يرشــدهم.

الصفحة 5

المسيحية جماعة متعددة الطوائف

ين
كنيســت�
أكــر
تشــكل الكنيســتان الكاثوليكيــة إ
والنجيليــة ب
ين
ش
مســيحيت� ف ي� ألمانيــا .ولغايــة القــرن الســادس عــر كانــت
ف
و� القــرن الســادس ش
عــر قامــت
الكنيســتان كنيســة واحــدة .ي
ت
ـ� تمخــض عنهــا رصاع قــوي عــى حقائــق
حركــة إ
«الصــاح» الـ ي
اليمــان المســيحي والــذي أدى إىل انقســام الكنيســة.
إ
ين
ين
ش
المســيحي� إىل الطائفــة
المؤمنــ�
المــرق تنتمــي غالبيــة
ف ي�
أ
الرثودوكســية.

النجيليــة والكاثوليكيــة
وإىل جانــب هــذه الكنائــس إ
واالرثودوكســية ،توجــد ف ي� ألمانيــا كنائــس مســتقلة أخــرى والكثـ يـر
ن
ـا� الكنائــس
منهــا حـ ٌـر (راجــع الصفحــات  .)37-36تختلــف مبـ ي
أ
النجيليــة والكاثوليكيــة.
المســيحية الرثودوكســية عــن الكنائــس إ
ف
ن
ت
ـا� الكنائــس الحــرة المختلفــة تختلــف ي� عمارتهــا
وحــى أن مبـ ي
وتأثيثهــا.

صالة مسكونية يشارك فيها مطارين وقسان من الكنائس المختلفة

ف
النجيلية اللوثرية أو
أغلبية الكنائس المسيحية الموجودة ي� إقليم أولدنبورج تنتمي إما للكنيسة إ
ين
المم�ة ي ن
للكنيسة الكاثوليكية الرومية ،ولهذا السبب يصف هذا الكتيب الخصائص ي ز
الكنيست�.
لهات�

الصفحة 6

الكنيسة بيت هللا

ـ� الكنيســة ،يغــدو مب ـىن
مــن خــال المراســيم الخاصــة لتدشـ ي ن

الكنيســة مكانــاً خاصــاً .تُســتخدم الكنيســة إلقامــة الصــاة.
يؤمــن المســيحيون بــأن لقــا ًء خاص ـاً بـ ي ن
والنســان يتــم ف ي�
ـ� هللا إ
خدمــة الصــاة :إنهــم يســمعون كلمــة هللا عندمــا تتــم تالوتهــا
مــن الكتــاب المقــدس ويــردون عليهــا مــن خــال صالتهــم إىل
هللا ،فيســبحونه وينشــدون ت
ال�انيــم لــه .وأثنــاء خدمــة الصــاة
أ
ن
(النجيليــون) أو بالحــرى
يتلقــى المســيحيون العشــاء
الربــا� إ
ي
المناولــة المقدســة (الكاثوليــك).

ن
ـا� الكنســية حـ تـى خــارج أوقــات الصــاة :وهــذا
يــزور النــاس المبـ ي
ف
اللهــي ي� المســائل الحياتيــة
والرشــاد إ
لغــرض الذكــرى الصامتــة إ
والتأمــات أو لقامــة صلــوات التأمــل ف
صغــر .إنهــم
إطــار
�
إ
ي
ي
يرجــون مــن ذلــك تلقــي المواســاة والقــوة لحياتهــم.

هكذا يمكن أن يكون االختالف العماري ما ي ن
ب� الكنائس

الصفحة 7

مب� الكنيسة من الخارج – االنطباعات أ
ن
الوىل

أب ـراج الكنائــس غالب ـاً مــا تكــون الرمــوز الظاهــرة للكنائــس عــن
بعــد وهــي تمـ ي ز
ـ� معالــم القــرى والمــدن .ومــع مــرور الزمــن تــم
ف
تركيــب ســاعات كبـ يـرة ي� أب ـراج الكنائــس .تذكــر ســاعات أب ـراج
الكنائــس ش
البــر بكــم أن الوقــت الــذي يهديــه هللا للإنســان

ين
المســيحي� للصــاة ولخدمــة
قيــم .تدعــو نواقيــس الكنائــس
ف
الصــاة .بوابــة الكنائــس القديمــة مبنيــة ي� الغالــب بصــورة تثـ يـر
الدهشــة.

ف أ
أ
ف
ت
ال� يكون فيها ذلك ممكناً
ي� بعض الماكن تتم الدعوة للصالة من مئذنة الجامع وهذا ي� الماكن ي

الصفحة 8

مبا� الكنائس من الداخل – االنطباعات أ
ن
الوىل
ي

اس.
يوجــد داخــل الكنيســة مقاعــد للجلــوس أو صفــوف كــر ي
وبجلــوس كافــة المؤمنـ ي ن
ـ� ســوية باتجــاه الهيــكل ،يتجــى بوضــوح
النســان إىل هللا .إنــه تقليــد عريــق بــأن تُبــىن الكنيســة
توجــه إ
ش
بأكملهــا باتجــاه المــرق وهــذا يرمــز إىل يســوع المســيح :فكمــا
أن الشــمس الـ تـ� تـ ب ز
ـ�غ مــن الـ شـرق تنـ يـر الظلمــة ،فــإن المســيح
ي
ـيحي�.ن
هــو «نــور العالــم» بالنســبة للمسـ ي
من المنظور العلوي فإن خطة بناء الكنائس القديمة غالباً ما تكون بشكل صليب

ف ي� الجوامع يكون المحراب متوجهاً نحو مكة المكرمة (القبلة).

الصفحة 9

أهم أ
الوضاع ف ي� الصالة

أ
واليمــاءات المختلفــة ،يعـ بـر المســيحيون
مــن خــال الوضــاع إ
خــال الصــاة عــن عالقتهــم بــاهلل ،فعــى ســبيل المثــال يشــبك
المســيحيون أيديهــم وقــت الصــاة ،وأمــا المؤمنــون مــن
الكاثوليــك فهــم يبــدؤون كل صــاة وينهونهــا برســم عالمــة
ف
و� ذلــك يرســمون باليــد عالمــة الصليــب عــى الجــزء
الصليــب .ي
ـر ظاهـ ٌـر عــن ايمانهــم.
العلــوي مــن الجســم وهــذا مــا هــو تعبـ ي ٌ
المؤمنــون يقفــون كمدعويــن أمــام هللا ،وهــم يقــرون بإيمانهــم
ف
ف
و� حالــة الوقــوف والجلــوس يصغــون إىل كلمــة
ي� حالــة وقــوف .ي

و� بعــض أ
ف
الحيــان ينحنــون
هللا وإىل الوعــظ بكلمــة هللا .ي
ف
و� الكثـ يـر مــن صلــوات القــداس يصافــح
تكريم ـاً وتمجيــداً هلل .ي
أ
ـام لــك»
المؤمنــون بعضهــم البعــض ويتبادلــون المنيــة «سـ ٌ

ف� بعــض أ
الحيــان يركــع المؤمنــون الكاثوليــك وقــت الصــاة،
ي
ولهــذا الســبب توجــد ف ي� الكنائــس الكاثوليكيــة مقاعــد للركــع.
عتــر الركــوع رمــزاً للتواضــع أمــام هللا.
يُ ب

ت
ين
واليماءات،
وح� ف ي� الجامع تتجىل عالقة
المؤمن� باهلل من خالل وضع الجسم إ
ف
ف
وبصورة خاصة يتجىل ذلك ي� الركوع والسجود وكذلك ي� السالم

الصفحة 10

الصغاء إىل كلمة هللا
ومن� الوعظ والكتاب المقدس – إ
منضدة التالوات ب

تُســتخدم منضــدة لتــاوة الكتــاب المقــدس .ومــن هــذه
المنضــدة أيضــاً يتــم الوعــظ ف ي� الكنائــس الكاثوليكيــة.

منــر يتــم الوعــظ منــه وذلــك
ف ي�
الكثــر مــن الكنائــس يوجــد ب
ي
ف
النجيليــة .ولهــذا الســبب يتمتــع هــذا
بشــكل خــاص ي� الكنائــس إ
المنــر بصفتــه مكانــاً يوعــظ منــه أهميــة جوهريــة .وغالبــاً مــا
ب
تكــون المنابــر مصممــة فني ـاً.

ت
وح� ف ي� الجوامع توجد منابر مرتفعة يتم الوعظ منها.

الصفحة 11

الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد هــو الكتــاب
ين
عتــر ف ي� المســيحية كلمــة هللا ،وهــو
المقــدس
للمســيحي� ،ويُ ب
ف
يشــهد عــى فعــل هللا ي� العالــم.
واليــوم نجــد الكتــاب المقــدس تم�جمـاً إىل كافــة لغــات العالــم
تقريبــاً .وبذلــك فــإن بوســع جميــع النــاس أن يقــرؤوا الكتــاب
المقــدس ويفهمونــه.
يتكــون الكتــاب المقــدس مــن «العهــد القديــم» و «العهــد
الجديــد».

يبــدأ العهــد القديــم بقصــة الخلــق .وهــو يحدثنــا عــن أن هللا
دخــل مــع شــعبه إرسائيــل ف ي� عالقــة خاصــة .والعهــد القديــم
ـ� المسـ ي ن
يربــط المؤمنـ ي ن
ـيحي� واليهــود لســبب أن العهــد القديــم
ف
هــو الكتــاب الســماوي ي� اليهوديــة أيض ـاً.
الناجيــل أ
تحدثنــا أ
الربعــة ف ي� العهــد الجديــد عــن حيــاة يســوع
وأقوالــه وأفعالــه .وأمــا الكتــب أ
الخــرى مــن العهــد الجديــد فهــي
أ
اليمــان والحيــاة ف ي� الكنائــس المســيحية الوىل.
تــدور عــن إ

ف
السالم هو القرآن الكريم .يقرأ المسلمون القرآن الكريم أثناء الصالة وخارجها باللغة العربية.
الكتاب السماوي ي� إ
ولفهم القرآن الكريم بصورة أفضل توجد ترجمات له ف ي� كافة لغات العالم تقريباً.

الصفحة 12

ن
المذبح ب ز
الربا�
والخ� والخمر – االحتفال بالعشاء ي

يُعتـ بـر المذبــح مكانـاً مركزيـاً ف ي� الكنيســة .تجتمــع الكنيســة حــول
ف
ن
تختــر الكنيســة حضــور
الربــا�
و� العشــاء
ب
ي
هــذه المائــدة ي
أ
ف
المســيح القائــم مــن ي ن
بــ� المــوات .واليــوم نجــد ي� كافــة
ف
النجيليــة مذبحـاً
و� العديــد مــن الكنائــس إ
الكنائــس الكاثوليكيــة ي
مســتقال ً (مذبحــاً مفتوحــاً).

ف ي� الكنائــس الكاثوليكيــة تقــام صــاة القــداس اليــوم حــول
ين
المذبــح المفتــوح .وبذلــك تصبــح ش
المؤمنــ�
ال�كــة ومشــاركة
الــ� تقــام �ف
ف
ت
ي
أمــراً ســهل االختبــار .ي
و� خدمــات الصــاة ي
ن
ـا�
الكنائــس إ
النجيليــة فيمكــن الصــاة واالحتفــال بالعشــاء الربـ ي
العــال أو ف ي� المذبــح المفتــوح.
ف ي� المذبــح
ي

ف
ـال
ي� الكنائــس القديمــة مــا يـزال هنــاك مــا يُعــرف بالمذبــح العـ ي
ف
و�
الــذي يكــون موجــوداُ عــى الجــدار ومزينـاً بالصــور الكثـ يـرة .ي
الغالــب تتنــاول الصــور مشــاهد مــن حيــاة المســيح والرســل
ـ� مختلفـ ي ن
وقديسـ ي ن
ـ�.

الصفحة 13

الخ� والخمر ف� العشاء ن
أهمية ب ز
الربا�
ي
ي

ن
ـ� المسـ ي ن
ـا� ليســوع مــع تالميــذه بأهميــة خاصــة لــدى المؤمنـ ي ن
ـيحي� .يقيــم المســيحيون خــال
يحظــى إحيــاء ذكــرى آخــر عشــاء ربـ ي
أ
ف
ن
�ض
ز
ـا� لن يســوع المســيح وعــد بأنــه ســيكون حــا اً بنفســه ي� الخـ بـ� والخمــر عندمــا
خدمــة الصــاة ولغايــة اليــوم ذكــرى العشــاء الربـ ي
ـ� والخمــر إحيــاء لذكــرى آخــر مأدبــة عشــاء ربـ ن
ســيتلقون الخـ ب ز
ـا� معــه.
ً
ي

كأس فيه خمر وزبدية تحتوي عىل ب ز
الخ� (بصورة أقراص القربان المقدس)

الصفحة 14

أشكال خاصة من طقوس العبادة الكاثوليكية

المؤمنــون الكاثوليــك واثقــون مــن أن يســوع المســيح يبقــى
حــا�ض اً ف� الخـ ب ز
ـ� (القربــان المقــدس) حـ تـى بعــد صــاة القــداس.
ي
ف
ولذلــك يُحفــظ القربــان المقــدس � بيــت القربــان ت
حــى بعــد
ي
صــاة القــداس .بيــت القربــان موجــود فقــط ف ي� الكنائــس
الكاثوليكيــة.

ف
و� وعــاء زجاجــي أحمــر بالقــرب مــن بـ ي ن
ـ� القربــان ي ـض ي ء لي ـا ً
ي
ونهــاراً مــا يعــرف بـــ «النــور أ
البــدي» وهــو رمــز للحضــور الدائــم
ُ
ليســوع المســيح بصــورة خـ ب ز
ـ� القربــان المقــدس.

هل تقام ذكرى العشاء ن
الربا� (القربان المقدس) ف ي� كل صالة عبادة؟
ي
أ
أ
ف
عت� صالة القداس مع القربان المقدس أهم شكل من أشكال العبادة .الشكال الخرى من الصلوات نادرة.
ي� الكنيسة الكاثوليكية تُ ب
ف
يسمى العشاء ن ف
ن
الربا� أو
الربا� ي� الكنيسة الكاثوليكية «القربان المقدس» .وأما ي� الكنيسة إ
ُ
النجيلية فإن صالة العبادة مع العشاء ي
ي
بدونه فهي بذات المكانة.

الصفحة 15

جرن المعمودية – االنتماء إىل هللا من خالل المعمودية

جــرن المعموديــة هــو المــكان الــذي تتــم فيــه المعموديــة
بالمــاء .تتــم المعموديــة مــرة واحــدة فقــط ف ي� الحيــاة وعــادة
الطفــال الرضــع أو أ
لــدى أ
الطفــال الصغــار .وبالمعموديــة
يصبــح المعمــد عضــواً ف ي� الكنيســة .مــن خــال المعموديــة يقــف
النســان بم�ئــاً أمــام هللا ألن هللا قــد ق َِبلــه .تتــم المعموديــة
إ
«باســم آ
الب واالبــن والــروح القــدس».

وعاء املاء املقدس يف الكنيسة الكاثوليكية
ف ي� منطقــة دخــول الكنيســة الكاثوليكيــة توجــد أوعيــة المــاء
المقــدس .ولــدى دخــول الكنيســة يأخــذ المؤمنــون بعــض
المــاء بأصابعهــم ويرســمون بهــا عالمــة الصليــب .يُذ ّكــر المــاء
ف
النجيليــة
المقــدس بالمعموديــة ووعــد المعموديــة .ي� الكنائــس إ
ال توجــد أوعيــة مــاء مقــدس .ال تشــكل الطقــوس بالمــاء المقدس
ف
النجيليــة.
جــز ًءا مــن ممارســات التقــوى ي� الكنيســة إ

ين
المسلم� بطقوس الوضوء قبل الصالة.
يذكر جرن المعمودية وحوض الماء المقدس

الصفحة 16

المسيحيون يؤمنون بإله واحد

الثالــوث المقــدس للإلــه الواحــد هــو أمــر يصعــب علينــا فهمــه
يخت�ون
نحــن معـ شـر البـ شـر .الثالــوث المقــدس يعـن ي أن البـ شـر ب
ت
النســان بطــرق مختلفــة:
ـأ� إىل إ
هللا بطــرق مختلفــة .هللا يـ ي
الب بصفته خالق كل أ
هللا آ
الشياء
هللا االبن الذي تجسد ف ي� يسوع وخلّص ش
الب�
النسان
ين� إ
هللا الروح القدس الذي ي

أ
ف
اليمــان المســيحي هــو المســيح الــذي ولــد
المــر الجوهــري ي� إ
ابنــاً لمريــم والــذي ســمي يســوع .وبصفتــه ابــن مريــم فهــو
إنســان بالكامــل .يؤمــن المســيحيون بــأن هللا نفســه قــد جــاء إىل
هــذه أ
الرض ولذلــك فهــم يعبــدون يســوع لكونــه ابــن هللا.

تصوير رمزي للثالوث المقدس (االله الواحد) بثالثة أشكال :ف� الخلف هللا بصفة آ
«الب»
ي
وأمامه بشكل صليب «االبن» وأمامه برمز الحمامة «الروح القدس» .الدائرة توضح أن هللا واحد.

الصفحة 17

الصليب وشمعة الفصح موجودان ف ي� كل كنيسة

ين
الثالثــ� تقريبــاً .الصليــب هــو
ُص ِلــب المســيح وهــو ف ي� ســن
الرمــز المركــزي للمســيحية :هللا يرتبــط بالبـ شـر ف ي� أقــى درجــات
أ
اللــم والمعانــاة .وبالمــوت عــى الصليــب فقــد زالــت الفجــوة
الفاصلــة مــا بـ ي ن
والنســان.
ـ� هللا إ
ـ� أ
أقيــم يســوع مــن بـ ي ن
المــوات بعــد ثالثــة أيــام .يشــكل مــوت
ين
للمســيحي�.
يســوع وقيامتــه بدايــة حيــاة جديــدة بالنســبة
ولذلــك لهــم الرجــاء بأنــه سيعيشــون لــدى هللا بعــد مماتهــم.

الصفحة 18

ف ي� الكنائــس توجــد شــمعة الفصــح :يتــم نقــل شــمعة الفصــح
ليلــة الفصــح إىل الكنيســة .ويتــم إشــعالها كل صبــاح أحــد ف ي�
صــاة يــوم أ
الحــد وهــي رمــز لنــور الحيــاة الجديــدة.
يمنــح المؤمنــون شــمعة عنــد تعميدهــم ويتــم اشــعالها بنــور
ـين� حياتهــم.
شــمعة الفصــح .وهــذا يع ـن ي  :المســيح سـ ي

صور وتماثيل تحدث عن هللا

ش ف
ض
ـا� كانــوا ال يجيــدون القـراءة ،فقــد كانــت
لمــا أن البــر ي� المـ ي
الصــور والتماثيــل وغـ يـر ذلــك ف ي� الكنائــس تســاعدهم عــى فهــم
رســالة المســيح.
الصــور ليســت ممنوعــة ف ي� المســيحية ،فــاهلل نفســه ظهــر ف ي�
يســوع المســيح .لقــد ظهــر هللا لنــا ف ي� أعمــال المســيح ووعظــه.

الصــور بخصــوص مواضيــع معينــة مــن الكتــاب المقــدس
وخاصــة حــول حيــاة المســيح تمكــن مشــاهدتها ف ي� الكنائــس
غــر أنــه قــد نشــأت
إ
النجيليــة والكاثوليكيــة عــى حــد ســواء ،ي
أ
مناهــج مختلفــة ف ي� كيفيــة التعامــل مــع الصــور والعمــال الفنيــة.

صــور هللا ف ي� الكنائــس ليســت تعبـ يـراً حقيقي ـاً عــن صــورة هللا،
غــر أنهــا تلفــت أ
النظــار إىل صفــات هللا الخاصــة.
ي

صورة أ
«الب الرحوم» أو عودة االبن
المرسف الضال تتحدث عن رحمة هللا.

ن
الحس� التسعة والتسعون)
ف ي� الجوامع نجد ف ي� الغالب اسم هللا المخطط (أسماء هللا
الن� محمد ص وأيضاً أسماء الخلفاء الراشدين وكذلك آيات خاصة من القرآن.
واسم ب ي

الصفحة 19

ف
مس�ة آالم المسيح
 14محطة ي� طريق الصلب تتحدث عن ي

ف� طريــق آ
الالم تعــرض عــى الزائــر مشــاهد ومحطــات مــن
ي
ف
ف
و�
طريــق آالم المســيح .يوجــد ي� كافــة الكنائــس الكاثوليكيــة ي
ت
ـ�
بعــض الكنائــس االنجيليــة مثــل هــذه السلســة الصوريــة الـ ي
النســان عــى التأمــل ف ي� طريــق آالم المســيح.
ترمــي إىل مســاعدة إ
تبــدأ سلســلة الصــورة المكــون مــن  14جــزءا عــى الغالــب
بمشــهد صــدور الحكــم عــى يســوع المســيح .وتظهــر سلســلة
الصــور للمتأمــل كيــف أن يســوع كان مجـ بـراً عــى حمــل الصليــب
الثقيــل وكيــف أنــه انهــار ثــاث مـرات تحــت وطــأة هــذا الحمــل.
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تحــدث هــذه الصــور مــن يتأمــل فيهــا عــن مقابــات يســوع
خــال طريقــه إىل الصلــب:
مع والدته مرين،
ت
ال� قدمت ليسوع منديل للعرق،
ي
وف�ونيكا ي
ومع النساء الباكيات
ومع سمعان ي ن
وا� الذي ساعد يسوع عىل حمل الصليب.
الق� ي
وختامــا تظهــر الصــور صلــب يســوع وموتــه عــى الصليــب
ودفنــه.

ف
اليمان – أم ث
أك� من ذلك؟
القديسون :قدوة ي� إ

ين
ين
نجيليــ� والكاثوليــك
ال
عتــر القديســون بالنســبة
للمؤمنــ� إ
يُ ب
عــى حــد ســواء قــدوة �ف
اليمــان .وفــوق ذلــك فــإن المؤمنـ يـ�ن
ي إ
الكاثوليــك يصلــون للقديسـ ي ن
ـ� يشــفعوا لهــم عنــد هللا .ف ي�
ـ
ل
ـ�
ي
الكنيســة الكاثوليكيــة غالبــاً مــا يشــاهد الزائــر صــوراً وتماثيــل
ـ� .وغالبـاً مــا يتــم تصويــر القديسـ ي ن
للقديسـ ي ن
ـ� مــع أغـراض ذات
أ
ف
و� الكثـ يـر مــن الحيــان تُســمى الكنائــس
صلــة خاصــة بحياتهــم .ي
بأســماء القديسـ ي ن
ـ�.

اليمــان فئــة خاصــة مــن القديسـ ي ن
ـ�،
يُعتـ بـر الشــهداء مــن أجــل إ
فهــم كانــوا عــى اســتعداد للتضحيــة بحياتهــم والتعــرض
للمــوت بالعنــف مــن أجــل الشــهادة إليمانهــم بيســوع المســيح.
ف
و� الغالــب
وهكــذا فقــد قدمــوا شــهادة خاصــة عــن ايمانهــم .ي
يتــم تصويرهــم مــع أدوات التعذيــب.

القديس مار ي ن
فق�
ت� يتقاسم معطفه مع ي

القديسة كاتارينا تم تعذيبها بالدوالب
إىل أن ماتت
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مكانة مريم والمالئكة

ف ي� الكنيســة الكاثوليكيــة يحظــى تقديــس مريــم ،ام يســوع،
بمكانــة خاصــة .ولهــذا الســبب يتــم تصويرهــا بأشــكال مختلفــة
ف ي� الكنيســة ،وعــى ســبيل المثــال كمواســية وكحاميــة وكحزينــة
وكملكــة.
النجيليــة فهــي أكــرث تحفظــاً فيمــا يتعلــق
وأمــا الكنائــس إ
ـال فــإن الزائــر ال يشــاهد صــوراً لمريــم
ـ
وبالت
بتقديــس مريــم،
ي
إال إذا كان أ
المــر يتعلــق بتصويــر وقائــع مــن الكتــاب المقــدس.
ف ي� العديــد مــن الكنائــس توجــد تصاويــر لمالئكــة .والمالئكــة
ف� الكتــاب المقــدس مراســيل مــا ي ن
والنســان .تلعــب
بــ� هللا إ
ي
كبــراً ف ي� التقــوى الشــعبية.
المالئكــة دوراً ي

المالئكة ش
تب� مريم بأنها ستحبل بابنها يسوع بإرادة من هللا.

يذكر القرآن الكريم أيضاً اسم مريم.
أ
ت
ال� يمنحها القرآن الكريم لية امرأة مثل أم يسوع.
وليس من امرأة تحظى بتلك المكانة ي
آ
الية  19سميت باسم مريم.
ت ف
السالم يحظى المالئكة بدور هام،
وح� ي� دين إ
غ� أنهم ف� غالبية أ
الحيان ال يتم وصفهم بالصور.
ي
ي

الصفحة 22

الموسيقى ف ي� الكنيسة

يوجــد جهــاز موســيقى أ
الورغ ف ي� كل كنيســة ف ي� واليــة أولدنبــورج.
وغالبـاً مــا يتــم افتتــاح صــاة القــداس بموســيقى أ
الورغ .ترافــق
أ
ف
و� كل كنيســة توجــد كتــب
موســيقى الورغ ترانيــم الكنيســة .ي
ترانيــم .وأمــا الجوقــات فهــي تقــوم بانتظــام ت
بال�تيــل خــال
صــاة القــداس .وأمــا فــرق آالت ت
ال�ومبــون فهــي ذات أهميــة
ف
النجيليــة.
كبـ يـرة ي� الكنائــس إ

ف ي� يومنــا الحــا�ض ثمــة آالت موســيقية أخــرى يتــم عزفهــا خــال
ن
العرضــا� أو الطبــول.
صــاة القــداس مثــل الجيتــار والنــاي
ي
وتباعـاً لكلمــة الكتــاب المقــدس «كل نســمة فلتســبح اســم الــرب
الصــوات أ
الهنــا» ،فــإن كافــة أ
والجهــزة الموســيقية ف ي� الكنيســة
مدعــوة لتســبيح هللا .كمــا أن الموســيقى الكنســية هــي أحــد
أشــكال الوعــظ بكلمــة هللا.
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كرس ت
االع�اف – مغفرة الخطايا
ي

ف ي� جلســة االعـ تـراف يقــر المؤمنــون بذنوبهــم ويعــدون بالرجــوع
عــن طريــق الخطيئــة فيقــوم القســيس بمغفــرة خطاياهــم
وذنوبهــم باســم هللا.

ت
كثــراً مــن قبــل
هــذا النــوع مــن
االعــراف ال تتــم ممارســته ي
ف
ن
ين
النجيليــة
ال
نجيليــ� ولذلــك ال توجــد ي� الكنائــس إ
المؤمنــ� إ
ي
كــراس ت
اعــراف.
ي

ف� الكنيســة الكاثوليكيــة يوجــد مــكان االعـ تـراف «كـراس ت
االع�اف»
ي
ي
إىل جــوار الجــدران وهــي غالبـاً مــا تكــون بشــكل خزائــن صغـ يـرة
ت
االعــراف ،يجلــس قســيس ف ي�
ذات مداخــل جانبيــة .ولغــرض
ت
ت
بكــرس االعــراف .يركــع المعــرف يمينــاً أو
وســط مــا يُعــرف
ي
يســاراً خلــف الجــدار الفاصــل.

يُمكــن ان تُجــرى جلســات االعـ تـراف ف ي� يومنــا هــذا حـ تـى ف ي� غــرف
ين
النجيليــة والكاثوليكيــة
عاديــة .وهــذا يــري عــى
الكنيســت� إ
عــى حــد ســواء.

ف
السالم شيئاً شبيهاً ت
ين
ين
المسلم� يعرفون الندم لسبب الخطايا
المؤمن� من
باالع�اف بالخطايا والذنوب وغفرانها ،ولكن
ال يوجد ي� إ
لالع�اف بالخطايا .يمكن لكل انسان ،البل يجوز له ت
المرتكبة و�ض ورة التوبة .ال يوجد ف� الجامع كرس ت
وح� أنه عليه طلب مغفرة
ي
ي
خطاياه من هللا ش
مبا�ة ألن هللا وحده قادر عىل غفران الخطايا والذنوب وال أحد يستطيع أن يفعل ذلك باسمه.
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القبور ف ي� الكنائس

ن
المبا� القديمة للكنائس توجد قبور ،ويمكن للمرء أن يشاهد لوحات القبور فوق جدران الكنيسة ولكن ف ي� أرضها أيضاً .تم
ف ي� بعض
ي
دفن شخصيات هامة فقط بهذه الطريقة.

ليس من المعتاد عليه أن يدفن المسلمون ت
المو� ف ي� مكان الصالة.
ف
وصحيح أنه ف ي� الشيعة توجد أ�ض حة ومراقد ف ي� الجامع ولكن ليس ي� منطقة الصالة.
وهؤالء هم من أ
ين
المهم� جداً مثل آل الرسول محمد صلعم.
الشخاص
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مالبس خاصة أثناء طقوس العبادة

ف
النجيليــة يرتــدي القســيس أو القسيســة ف ي� الغالــب
ي� الكنائــس إ
الــزي أ
الســود.

الصفحة 26

وأمــا ف ي� الكنيســة الكاثوليكيــة فــإن الكاهــن يرتــدي خــال صــاة
يتغــر لونــه حســب الوقــت مــن الســنة
القــداس زيــاً كهنوتيــاً ي
الكنســية.

الت�عات
صندوق أو كيس ب

الت�عــات موجــود ًا ف ي� الغالــب ف ي� مدخــل
يكــون صنــدوق ب
ف
الت�عــات فهــو يدعــم
الكنيســة .ومــن يرمــي نقــوداً ي� صنــدوق ب
الت�عــات منــذ بدايــات المســيحية
عمــل الكنيســة .يُعتـ بـر منــح ب
ن
يعــا� فهــو
عمــل رحمــة ،وأمــا دعــم القريــب المعــوز الــذي
ي
تعبــر عــن محبــة القريــب.
ي

يتــم جمــع «عطايــا المحبــة» هــذه حـ تـى خــال خدمــة الصــاة.
ولهــذا الغــرض يتــم اســتخدام أكيــاس .وتعبـ يـراً عــن الشــكر هلل،
يتــم وضــع المــال الــذي تــم جمعــه فــوق المذبــح (شــبه طاولــة
تُســتخدم ف ي� طقــوس العبــادة).

ف
السالم توجد بت�عات طوعية (الصدقة) وكذلك بت�عات الزامية سنوية
ي� إ
(الزكاة :الركن الثالث ف� السالم) وهي بالدرجة أ
الوىل ايتاء الفقراء.
ي إ
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اليمان وأعياد الكنيسة
حياة إ

المرافقة الحياتية من خالل أ
الرسار المقدسة وطقوس المباركة
أ
الرسار المقدســة هــي عالمــات خاصــة تعـ بـر عــن قــرب هللا مــن
النســان .وفيهــا يختـ بـر المؤمنــون بــأن هللا يســهر عــى حياتهــم.
إ
ين
مقدســ� ،وأمــا الكنيســة
النجيليــة تؤمــن برسيــن
الكنيســة
إ
الكاثوليكيــة فتؤمــن بســبعة أرسار مقدســة.

أ
ت
ين
المش�كة ي ن
الكنيست� هي:
ب�
الرسار المقدسة
• المعموديــة (أنظــر الصفحــة  :)16مــن خاللهــا يظهــر لنــا
النســان هــو مــن ملــك هللا وعضــو ف ي� الكنيســة،
كيــف أن إ
ف
ن
الربــا� الــذي يُســمى ي� الكاثوليكيــة القربــان
• والعشــاء
ي
المقــدس (أنظــر الصفحــات .)15-13
الكنيســة الكاثوليكيــة تؤمــن بخمســة أرسار مقدســة أخــرى.
ف
النجيليــة فتقــام طقــوس المباركــة ف ي� هــذه
وأمــا ي� الكنيســة إ
المناســبات.
 1.1ف� ســن أ
الحــداث يتقبــل المؤمنــون الكاثوليــك ف ي� المناولــة
ي
أ
ف
اليمــان .هللا يهبهــم روحــه القــدوس
الوىل رس التثبيــت ي� إ
أ
ف
كمعـ ٍـز ومقـ ٍـو لهــم .ويؤكــد الحــداث ي� هــذا االحتفــال وعدهــم
أ
ف
ف
النجيليــة يؤكــدون
ي� المعموديــة .كمــا أن الحــداث ي� الكنيســة إ
الــ� يتلقونهــا معموديتهــم �ف
ت
ي
أيضــاً بعــد الــدروس الدينيــة ي
ن
الربــا�.
تنــاول العشــاء
ي
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 2.2تعتــر الكنيســة الكاثوليكيــة الــزواج رس ًا مــن أ
الرسار
ب
المقدســة .هللا يقــدس الحــب مــا بـ ي ن
ـ� الم ـرأة والرجــل ،والــزواج
النجيليــة تبــارك
يحظــى بب�كــة خاصــة مــن عنــد هللا .الكنيســة إ
الكنــ� .ف ي� العديــد مــن الكنائــس
الكليــل
الــزواج مــن خــال إ
ي
المثليــ�.ن
النجيليــة اليــوم يتــم أيضــا مباركــة
إ
ي
الكاثوليك
 3.3ف ي� رس رســم الكاهــن يتلقــى هــذا حســب المعتقــد
ي
االرســال والســلطان للتــرف عــن الكنيســة باســم المســيح� .ف
ي
الكنيســة الكاثوليكيــة ال يمكــن إال للرجــال أن يصبحــوا كهنــة .وأمــا
ف
النجيليــة فيتــم تكليــف الكهنــة مــن رجــال ونســاء
ي� الكنيســة إ
أثنــاء رســمهم للخدمــة .ومــن بـ ي ن
ـ� مهامهــم ينــدرج عــى وجــه
أ
الخصــوص الوعــظ بكلمــة هللا وإدارة الرسار المقدســة.

ف
ت
النجيليــة
االعــراف
 4.4ف ي� رس
الكاثوليــ� وكذلــك ي� الكنيســة إ
ي
النســان الغف ـران والمصالحــة (أنظــر الصفحــة .)24
يهــب هللا إ
(المــرون) فهــو رمــز لقــرب
 5.5رس دهــن المريــض بالزيــت
ي
ف
النســان ووعــده لــه بالخــاص ي� مرضــه الصعــب.
هللا مــن إ
النجيليــة تتــم مباركــة المريــض .تمنــح هــذه
الكنيســة
ف ي�
إ
النســان المواســاة والقــوة.
الممارســات إ

الصفحة 29

أ
العياد المسيحية الرئيسية
تبــدأ الســنة الكنســية ،وهــذا بخــاف الســنة التقويميــة بــأول
يــوم أحــد مــن أيــام آحــاد االنتظــار أ
الربعــة قبــل والدة المســيح
أ
ويقــع هــذا مــا بـ ي ن
ـم�.
ـ� نهايــة نوفمـ بـر أو بالحــرى بدايــة ديسـ ب
انتظار المخلص وعيد الميالد
ف� ت
فــرة انتظــار المســيح الممتــدة عــى أربعــة أســابيع يهيــأ
ي
المؤمنــون أنفســهم الســتقبال عيــد الميــاد ،أي عيــد والدة
ين
تزيــ�
يســوع .واالنتظــار (ادفنــت) يعــن ي الوصــول .يتــم
الكنائــس خــال ت
فــرة انتظــار المخلــص بأطــواق االنتظــار.

ين
النجيليــة والكاثوليكيــة يبــدأ عيــد
حســب تقاليــد
الكنيســت� إ
أ
ف
ـم�  /كانــون الول
الميــاد ي� الليلــة المقدســة بتاريــخ  24ديسـ ب
أ
ف
و� عيــد الميــاد يتــم
ويمتــد لغايــة  26ديسـ ب
ـم�  /كانــون الول .ي
ف
تزيـ ي ن
ـ� الكنائــس بشــجرة عيــد الميــاد .ي� العديــد مــن الكنائــس
ت
ـ� دارت وقــت والدة
تُعــرض تمثيليــات المــذود عــن الوقائــع الـ ي
يســوع.
ومــن تقاليــد عيــد الميــاء تنــدرج تمثيليــات أ
الطفــال لــوالدة
المســيح وكذلــك الحفــات الموســيقية بمناســبة عيــد الميــاد.

ف
الكث� من النقاط ف ي� الكتاب المقدس والقرآن الكريم:
القصص عن والدة يسوع (بالعربية :عيىس) تتشابه ي� ي
المالك ش
يب� مريم بأنها ستلد ابناً بقوة من هللا وليس من رجل .وخالفاً للقرآن الكريم يحدثنا الكتاب المقدس عن والدة المسيح ف ي�
أ
ه�ودس.
اصطبل وعن هروب الرسة من بطش الحاكم ي

الصفحة 30

تف�ة آ
الالم – عيد الفصح – عيد العنرصة
يهيــأ المؤمنــون أنفســهم عــى مــدى ســبعة أســابيع لعيــد
التحض�يــة فـ تـرة الصيــام أو فـ تـرة
الفصــح .وتســمى هــذه الفـ تـرة
ي
آ
الالم .يتخــى المؤمنــون خــال الصيــام عــن تنــاول المأكــوالت
ش
ويت�عــون بمــا اذخــروه بذلــك للفقـراء مــن
والم�وبــات اللذيــذة ب
النــاس.

ومــن خــال الصيــام يجــدد المؤمــن عالقتــه بــاهلل .فـ تـرة آ
الالم
(باســيون) (آالم) توجــه أ
النظــار بصــورة خاصــة إىل آالم المســيح
ت
ـ� تحملهــا مــن أجلنــا ومــن أجــل خالصنــا.
الـ ي

ف
الصيام ف� شهر رمضان يشكل ي ز
السالم.
الرك�ة الرابعة ي� إ
ي
اليوم أ
الول بعد إنهاء شهر الصيام هو عيد يتم فيه االحتفال بنهاية الصوم .يدعى هذا اليوم «عيد الفطر».

يقــع عيــد الفصــح ف� يــوم أ
الحــد بعــد أول بــدر ف ي� شــهر الربيــع
ي
عتــر
ي
إبريل/نيســان.
أو
مــارس/آذار
شــهر
ويمكــن أن يقــع ف ي�
ُ ب
عيــد الفصــح أهــم عيــد ف ي� المســيحية .يحتفــل المؤمنــون ف ي�
ـ� أ
يــوم الفصــح بقيامــة المســيح مــن بـ ي ن
المــوات .يســوع المســيح
انتــر بقيامتــه عــى المــوت.

ف
و� ليلــة الفصــح يلعــب النــور ف ي� الصــاة الكنســية دوراً جوهريـاً.
ي
ف
و� هــذه الليلــة يتــم اشــعال شــمعة الفصــح الجديــدة .الكثـ يـر
ي
مــن الكنائــس تحتفــل بليلــة الفصــح يَ ِقظــةً الســتقبال صبــاح
أحــد الفصــح.

الصفحة 31

تحتفــل الكنائــس بعــد مــرور أربعـ ي ن
ـ� يوم ـاً عــى عيــد الفصــح
بعيــد صعــود المســيح أي صعــود المســيح الــذي قــام مــن بـ يـ�ن
أ
المــوات إىل الســماء.

ت
ـأ� عيــد العنــرة:
وبعــد مــرور  50يوم ـاً عــى عيــد الفصــح يـ ي
هللا أرســل للبـ شـر المعــزي الــذي هــو الــروح القــدس .غالب ـاً مــا
يتــم تصويــر قــوة الــروح القــدس بألســنة ناريــة والــروح القــدس
بشــكل حمامــة.

بحسب النصوص القرآنية فإن المسيح لم يُصلب ولم يُقتل،
بل َرف ََع ُه الل َُّه ِإل َْي ِه.
الصفحة 32

ف
ف
النجيلية
أعياد نمطية ي� الكنيسة الكاثوليكية وأعياد نمطية ي� الكنيسة إ

يعتــر عيــد الجســد أو أ
بالحــرى عيــد القربــان المقــدس «فــرون
ُ ب
اليخنــام» مــن أ
العيــاد الكاثوليكيــة النمطيــة ،وهــو يصــادف
اليــوم العـ ش
ـا� بعــد عيــد العنــرة .وخــال موكــب عيــد الجســد
يتــم حمــل شــعاع القربــان المقــدس تحــت خيمــة تيمنـاً بخيمــة
العهــد .توجــد وســط شــعاع القربــان المقــدس قطعــة قربــان
اليمــان
تــم تقديســها (أنظــر الصــورة
الصغــرة) .وحســب إ
ي
ـ� فــإن المســيح موجــود فيهــا.
الكاثوليـ ي

ومــن أ
العيــاد الكاثوليكيــة النمطيــة تنــدرج أيضـاً أعيــاد القديسـ ي ن
ـ�
وأعيــاد مريــم وعــى ســبيل المثــال «يــوم انتقــال العــذراء مريــم
بالنفــس والجســد إىل الســماء» ( 15أغســطس /آب) أو مــا يُســمى
بـــ «عيــد صعــود مريم إىل الســماء»

الصفحة 33

الصــاح ف ي� الحــادي
النجيليــون بعيــد إ
يحتفــل المؤمنــون إ
أكتوبر/ت�يــن أ
الول مــن كل عــام وغالبــاً �ف
ين
ش
والثالثــ� مــن
ي
ف
المســاء بإقامــة صــاة كنســية .تقــام ي� هــذا العيــد ذكــرى مــا
يُعــرف بتعليــق نظريــات مارتـ ي ن
ـ� لوثــر عــى بــاب كنيســة القــر
ف� فيتمبـ يـرج ،وهــذا ف� الحــادي والثالثـ ي ن
ـ� مــن أكتوبــر  /شت�يــن
ي
ي
أ
الول  .1517أراد لوثــر مــن خــال ذلــك تحريــك تجديــد
ف
و� نهايــة المطــاف نشــأ عــن ذلــك حركــة
الكنيســة الكاثوليكيــة .ي
ت
ـ� نشــأت مــن خاللهــا كنيســة انجيليــة
اصــاح إ
(«الصــاح») والـ ي
مســتقلة عــن الكنيســة الكاثوليكيــة.

انجيــ� نمطــي آخــر وهــو يــوم التوبــة والصــاة
وثمــة عيــد
ي
ف
ن
ـا� مــن شــهر نوفمـ بـر وتحديــداً
والــذي يُحتفــل بــه ي� النصــف الثـ ي
ف� يــوم أ
الربعــاء قبــل آخــر يــوم أحــد مــن الســنة الكنســية .يــوم
ي
التوبــة والصــاة يدعــو المؤمنـ ي ن
ـ� للتأمــل ف ي� حياتهــم بمحـرض هللا
ومــن ثــم التوبــة والعــودة إىل طريــق الــرب.

المصلح مار ي ن
ت� لوثر

الصفحة 34

الزيارات الجماعية أ
للماكن المقدسة والحج

ف
و� الوقــت
يُ ب
عتــر الحــج مــن طقــوس التقــوى المســيحية .ي
الــذي يبــادر فيــه الحجــاج رحلــة الحــج فــإن الزيــارات الجماعيــة
أ
للماكــن المقدســة (مزارات)غالبــاً مــا تكــون فعاليــات جماعيــة
تنظمهــا الكنيســة.

ف ي� مواقــع المــزارات الكاثوليكيــة توجــد ف ي� الكنيســة ف ي� الغالــب
«ذخائــر» وهــذه قطــع تذكاريــة خاصــة مــن القديــس الــذي يتــم
ـ� ف ي� واليــة أولدنبــورج هــو
تبجيلــه هنــاك .أهــم م ـزار كاثوليـ ي
(.) Bethen

توجــد مواقــع لزيــارات أ
الماكــن المقدســة ومواقــع للحــج يزورهــا
أ
المســيحيون مــن كافــة الطوائــف المســيحية .وبالدرجــة الوىل
يجــدر هنــا ذكــر الحــج إىل أورشــليم  /القــدس.

ف
السالم من الفروض الدينية
عت� الحج إىل مكة المكرمة بصفته الركن الخامس ي� إ
يُ ب
ولكن فقط لمن استطاع له سبيال ً أي لمن هو قادر عليه مادياً وصحياً.
الصفحة 35

ين
المؤمن� بأطياف متعددة
المسيحية هي حياة ش�كة

النجيلية
الكنائس إ
مثالً:
النجيلية اللوثرية
الكنيسة إ
الصالحية
النجيلية إ
الكنيسة إ
النجيلية اللوثرية المستقلة
الكنيسة إ

الكنائس الكاثوليكية
مثالً:
الكنيسة الكاثوليكية القديمة
الكنيسة الكاثوليكية الرومية
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توفــر هــذه الالئحــة لمحــة عامــة أوليــة عــن المســيحية بأطيافهــا
المختلفــة ف ي� ألمانيــا .وكأمثلــة عــى ذلــك فقــد تــم بالدرجــة
أ
الوىل اختيــار كنائــس منضمــة إىل جمعيــة التعــاون للكنائــس
ف
المســيحية ي� واليــة أولدنبــورج.

وبالضافــة إىل ذلــك توجــد العديــد مــن الكنائــس المســيحية
إ
الحــرة الـ ت
ـ� غالب ـاً مــا ال تقبــل إدراجهــا ف ي� هــذه الالئحــة ،وإنمــا
ي
تعتــر نفســها «دوليــة -الطائفيــة».
ب

النجيلية الحرة واتحادات الكنائس الحرة
الكنائس إ
مثالً:
المعمدانيون
النجيلية الحرة
الكنائس إ
كنائس العنرصة الحرة
الكنيسة المينوناتية
الكنيسة الميثودية
كنيسة االدفنتست مجيئيو اليوم السابع

الكنائس أ
الرثودوكسية
مثال ً:
أ
الكنيسة القبطية الرثودوكسية
الكنيسة الروسية أ
الرثودوكسية
كنيسة الرسيان أ
الرثودوكس

الصفحة 37

ف
اليمان
متحدون ي� إ

يوجــد ف ي� المســيحية العديــد مــن الكنائــس والجماعــات
المســيحية .تختلــف الكنائــس المســيحية عــن بعضهــا البعــض ف ي�
ف
ف
ن
و� بعــض
و� تصميــم مبـ ي
ـا� الكنائــس ي
مســائل طقــوس العبــادة ي
اليمــان.
مواضيــع إ

ف ي� ألمانيــا اتحــدت غالبيــة الكنائــس والجماعــات المســيحية
تحــت رايــة «جمعيــة التعــاون للكنائــس المســيحية» (.)ACK
للحصــول عــى معلومــات عــن ذلــك يمكــن الرجــوع إىل موقــع:
www . oekumene - ack . de

غــر أن كافــة الكنائــس المســيحية تؤمــن بالكتــاب المقــدس
ي
اليمــان والصــاة الربانيــة الـ ت
ـون
ـ
وقان
ـ� كان يســوع مــن صالهــا.
إ
ي

ف ي� واليــة سكســونيا الســفىل (نيــدر زاكســن) توجــد جمعيــة
التعــاون للكنائــس المســيحية ف ي� نيدرزاكســن (  .)ACKNكافــة
الكنائــس المذكــورة هنــا موجــودة ف ي� الموقــعwww.ackn.de :

الصفحة 38

مصادر الرسومات والصور
الصفحة

 18يميناً

كنيسة سانت ي ن
(ال�ت شاد)
ماري� ،راشتيدته ب

19

رم�اند هارمنسز ون
مقطع من :لوحة عودة االبن الضال للرسام ب
ه�ميتاج (الصورة من
فان ريجن .حق المؤلف متحف ستيت ي
فالديم� يت� ي ن
يبين�)
ي

20

كنيسة سانت ي ن
(ال�ت شاد)
ماري� ،راستيده ب

 21يساراً

كنيسة سانت كاتارينا ،دينكالجة (يوهانس هورنيمان)

 21يميناً

ال�ابيث ،هوده (ر ن
كنيسة سانت ي ز
اي� باكن كولر)

22

ال�ابيث ،هوده (ر ن
كنيسة سانت ي ز
اي� باكن كولر)

23

اورغ شميتجر ،كنيسة سانت سوبريان وكنيسة كورنيليوس،
جاندر ي ز
(ال�ت شاد)
ك�يه ب

24

هوي�)
كنيسة سانت الورينتسيوس ،النجفوردن (د .لودجر ي
ين
هوه� يك�شن
كنيسة سانت سيكستوس اوند سينيسيوس،
(ال�ت شاد)
ب

3

المطران يان يانسن
(الكنيسة االنجيلية اللوثرية ف ي� أولدنبورج  /اكسل بيفر)
المطران فيلفريد تايزينج
ت
مونس� /يوهانس هورنيمان)
(مكتب المحكمة الدينية لمطرانية

4

(فوتوآليا/ستورم)

5

(فوتو آليا/ينكواتامان)

6

االفتتاحية المسكونية للسنة الكنسية ف ي� والية أولدنبورج
(كنيسة سانت كاتارينا ،دينكالجه.)2014 ،
من ي ن
اليم� إىل اليسار :القسيس جروتكسه (الكنيسة االنجيلية
– الميثودية)
المطران يانسن (الكنيسة االنجيلية – اللوثرية) ،المطران
تيم�يفس (الكنيسة الكاثوليكية الرومية) ،المطران آيدن
ي
(الكنيسة الرسيانية – أ
الرثودوكسية) ،القسيس زايدليتس
النجيلية الحرة) (يوهانس هورنيمان)
(الكنيسة
إ

 7يساراً

(ال�ت شاد)
كنيسة سانت يوهانس ،فيفيلس شتيده ب

25

 7يميناً

كنيسة سانت ي ن
ماري� ،شيللينج (ارنولد كالفيالجه)

 26يساراً

(أندرياس تكنو)

 8يساراً

(ال�ت شاد)
كنيسة سانت-ماتيوس ،شتادت الند –
رودنك�شن ب
ي

 26يميناً

هوي�)
(د .لودجر ي

 8يميناً

كنيسة سانت جيورج ،فيختا (د .لودر هوير)

 27يساراً

(ه�جن ت
دوي�)
ي

 9أعىل

النجيلية اللوثرية ف ي� أولدنبورج)
(الكنيسة إ

 27يميناً

(د.لودجر هوير)

 9اسفل

كنيسة سانت مارجريتة ،ايمستيك (يوهانس هورنيمان)

28

(د.لودجر هوير)

 10يساراً

أي.�.دي/.نوربرت نيتس)
(صورة ب ي

29

ت
اي�)
(بي� كر ي

 10يميناً

ج�ييله ن
الخ�)
(د .ب

30

(ديرك – ميخائيل جروتش)

 11يساراً

( )angelika-kamlage.de

هوي�)
كنيسة سانت آوجوستينوس ،كلوبنبورج (د .لودجر ي

31

كنيسة الثالوث المقدس ،أولدنبورج – ت
أوس�نبورج
(ه�جن ت
دوي�)
ي
أ
(جمعية الكتاب المقدس اللمانية)

32

كنيسة سانت ي ن
(ال�ت شاد)
ماري� ،براكه ب

 13يساراً

كنيسة القديس جورج ف ي� فيختا (د.لودجر هوير)

33

 13يميناً

(ال�ت شاد)
كنيسة سانت يوهانس ،باد تسفيشنان ب

موكب عيد القربان المقدس «فرون اليخنام» ف ي� أويته ،فيختا
(يوهانس هورنيمان)
الصغ�ة :وعاء القربان المقدس من كنيسة سانت
الصورة
ي
جورج ،فيختا (يوهانس هورنيمان)
الصغ�ة :وعاء القربان المقدس من كنيسة سانت
الصورة
ي
(يوهانس هورنيمان)

14

كنيسة ام كامبوس ،فيختا (يوانس هورنيمان)

34

15

كنيسة سانت اوجوستينوس ،كلوبنبورج (د.لودجر هوير)

مار ي ن
ت� لوثر ،لوحة لوكاس كراناخ (مؤسسة النصب التذكارية
للوثر ف ي� والية سكسونيا – انهالت)

 16أعىل

أي.�.دي/.ينس شولتسه)
(صورة ب ي

 16أسفل

هوي�)
كنيسة سانت يوهانس بابتيست ،باكوم (د .لودجر ي

17

(مار ي ن
جات�ير)
ت� مانيج ي

 18يساراً

الم� ت ي� ،اولدنبورج (د .رالف هينينجس)
كنيسة سانت ب

 11يميناً
12

35

مار ي ن
ت� لوثر ،لوحة لوكاس كراناخ (مؤسسة النصب التذكارية
للوثر ف ي� والية سكسونيا – انهالت)

37/36

موكب مزار مريم إىل مدينة ت ن
بي� (يوهانس هونرمان)

38

كنيسة الصليب (كرويتس يك�شه) ،أولدنبورج (كروتيس يك�شة)

صورة الغالف :الصورة الكب�ة ف� الصفحة أ
الوىل :كنيسة سانت ي ز
ال�ابيث،
ي ي
(ه�جن ت
دوي�)
هودة ي

الصفحة 39

بيانات ش
النا�:
ش
النا�:
النجيلية ف ي� أولدنبورج
الكنيسة إ
ت
مونس�
مكتب المحكمة الدينية لمطرانية
شارك ف ي� إعداد هذا الكتيب:
ـ�ر ،أوالف جــروب ليـ ب ن
ـ� فيلتيــس ،بريجيتــه جلـ ي ز
د .مارتـ ي ن
ـ� ،ديرك-ميخائيــل جروتــش ،د .لودجــر
هويــر ،يوهانــس هورنيمــان ،كاتريــن نيلــه يانســن ،كاتريــن كيمينــا ،د .لودجــر كاوليــج ،د .دانييــا
رن
ـ� ،هولــج راور،
كوبلــر ،انيــا كرامــر ،د .جابرييلــه الخـ  ،ميخائيــل مونتســل ،هولجــر أوسوفسـ ي
الـ بـرت شــاد ،ســابينه شــلورس و د .تيــم أونجــر
الملــوك (معهــد دراســات الديــن
لل�وفيســور الدكتــور حبيــب
نتقــدم بشــكرنا الجزيــل ب
ي
الســامي؛ جامعــة أوســنابروك) عــن ت
الســامية.
المق�حــات والــردود مــن وجهــة النظــر إ
إ
ـ� «الكنيســة المنفتحــة»
نتقــدم بالشــكر لمطرانيــة فرايبــورج عــن وضعهــا كتيــب المرشــد الكنـ ي
( )2005تحــت ترصفنــا.
التصميم :أوتيه باكمور ،ديلمنهورست
أ
النسخة الوىل10000 :
اصدار2017 :
ت
مونســر
النجيليــة واللوثريــة ف ي� أولدنبــورج ومطرانيــة
يمكــن لطوائــف ومؤسســات الكنيســة إ
للكاثوليــك طلــب هــذا الكتيــب مجانـاً .وإىل جانــب ذلــك يمكــن طلــب نســخ فرديــة أخــرى لقــاء
رســم رمــزي وقــدره  2,00يــورو إضافــة إىل تكاليــف االرســال.
العناوين لطلب النسخة:
الكنيسة االنجيلية اللوثرية ف ي� أولدنبورج
مكتب المطران

Philosophenweg 1
Oldenburg 26121
هاتف0441 7701-111 :
ت ن
و�bischhofsbuero@kirche-oldenburg.de :
بريد الك� ي

ت
مونس�
مكتب المحكمة الدينية لمطرانية
سكرتارية المحكمة الدينية والمطرانية
Bahnhofstraße 6
Vechta 49377
هاتف04441-872-112 :
ت ن
و�info@bmo-vechta.de :
بريد الك� ي

2017

