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arabisch
تم تسمية كنيسة القديس يعقوب اللوثرية منذ العام  1530باسم كنيسة القديس جيمس الكبير  ,أحد تالميذ يسوع المخلٌص و شفيع الحجاج إلى أورشليم
تم بناء الكنيسة بين العامين  1360و  1400و ذلك مباشرة على الطريق التجاري القديم عبر وادي لين  .أما البرج فتم بناؤه بين عامي  1426و
 . 1433يبلغ طول البرج  72متراً و يبلغ عدد الدرجات فيه  273درجة توصل إلى منصة الزائرين.
تمت استعادة و ترميم الزخرفة المميزة لألعمدة وفقا ً للنماذج المتبقية منذ عصر النهضة ( الفترة حوالي العام  . )1480المميز في هذه األعمدة  ,أنه
اعتماداً على الزاوية التي تنظر منها تبدو لك األعمدة و كننها تنمو على نطا أوسع أو أصرر في األعلى  .كذلك تم استخدام األلوا التذكارية الستة
التي تظهرعلى مقربة من المدخل بين عامي  1774و  1807لترطية المقابر في صحن الكنيسة .
المذبح الرائع من عام  1402له ثالثة وجوه أو جبهات يتم فتحها أو إغالقها وفقا للسنة الكنسية .كما يوجد نموذج صرير على يمين المذبح يظهر لك
كيف تبدو هذه الوجوه  .الوجه الخارجي أو "وجه أيام األسبوع" ،كما هو مبين في الصوم الكبير قبل عيد الميالد وعيد الفصح ،يحكي قصة القديس
يعقوب الكبير .أما الواجهة الداخلية المذهبة أو "العطلة" المفتوحة لعيد الميالد وعيد الفصح ،فهي تعرض يسوع المخلص على عرشه و السيدة
مريم العذراء (أو الكنيسة) على يمينه ،محاطا ً باألنبياء و التالميذ والقديسين .أما اللوحات الجميلة في الوسط أو في جبهة "األحد"  ،فهي تعرض
خالل بقية السنة ،و توضح حياة يسوع المخلص من البشارة إلى القيامة .
النوافذ في المذبح ،التي تم إنشاؤها من قبل ورشة عمل هينينغ اندريس (هانوفر) في العام  ،1900تظهرإحداها يسوع المخلص و عمره  12عاما
كيف يفسر الكتاب المقدس في الهيكل ،كما تظهرفي أحد النوافذ صلب يسوع المخلص ،وعلى اليمين يظهريسوع المخلص وقد قام وهو يمشي مع
اثنين من تالميذه في الطريق إلى عمواس .النوافذ في الممر الجنوبي ،التي صممها لوترباش وشرودر (هانوفر) في العام  ،1901تعرض مشاهد
من االصال الكنسي في غوتنرن في عامي  1529و  .1530خالل عامي  1997و  ،1998قام يوهانس شرايتربإنتاج خمسة تنمالت بصرية على
المزمور  22للنوافذ الخمسة في الممر الشمالي.هذه الدورة تقتر اإليمان باهلل  ،تجربة الموت ،إجابة الصالة  ،وجود هللا في الجماعة ،وأخيرا

األمل في قيامة الموتى .أفضل زاوية للمنظر يمكن رؤيتها من الممر الجنوبي حيث يمكنك أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول نوافذ
شرايتر.
المنبر القوطي الجديد من العام  1901يتميز بنشكال منحوتة تمثل يسوع المخلص وبعض الرسل و التالميذ إلى جانبه و مارتن لوثر .على األغلب
تم االستعاضة عن الوعاء البرونزي الذي سر في حرب الثالثين عاما بخط من العام  1643مع اسم المتبرع و شعار النبالة .على يمين ذلك يوجد
أرغن إيطالي قام ببنائه فينتشنزو راجون (جينوا) في العام  .1844األورغن الرئيسي فو البوابة قام ببنائه ورشة عمل غوتنرن بقيادة بول أوت في
العام  1966وتم توسيعه من قبل سيرفريد شميد (إمنشتادت) في العام  .2007ويضم حاليا أربعة كتيبات و دواسة 68 ،محطة و  4806مزمار .
لمزيد من التفاصيل حول التاريخ واألعمال الفنية في كنيسة القديس جيمس الكبير نوصيكم بدليلنا ( متوفر باللرتين أللمانية أو اإلنجليزية) .كما
يمكنكم العثور على جديدنا و المعلومات حول األحداث الجارية في مجلة كيرش فور داي شتات (الكنيسة من أجل المدينة ) وعلى موقعنا على
االنترنت  www.jacobikirche.deو .www.jacobikantorei.de
يتم تقديم خدمات منتظمة في الكنيسة يوم األحد في تمام الساعة العاشرة صباحا( .باستثناء شهري يناير وفبراير) .و كذلك كل يوم سبت في تمام
الساعة  11:30صباحا يتم لعب الكاريلون من البرج ،يتلو ذلك عزف موسيقى األورغن والبو في الكنيسة في الساعة  11:45صباحا.

يرجى إعادة هذه الورقة بعد جولتك.

شكرا جزيال لزيارتكم!

