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األورغ صنع جوتفريد زيلبرمان :وثمة تحفة من نوع خاص نراھا في العليا الغربية
وھي أورغ كنيسة بيتري الذي تم اكماله من قبل زيلبرمان عام  .1735وفي ھذه اآللة
الموسيقية حقق وألول مرة فكرة عمله خالل مرحلة عمله الفني األخيرة والذي من
خاللھا لبى الذوق السائد في أواخر عصر الباروك
بفضل طبيعة النغم الوقور ذو التوجه الراسخ .آلة
األورغ لھا  32مفتاح رنان وھي تعتبر أكبر أورغ
بلوحتي مفاتيح صنعھا زيلبرمان .وبعد التعديالت التي
أجريت في القرنين التاسع عشر والعشرين فقد أعيد
األورغ إلى حالته األصلية في عامي .1994/1993
وكان آخر وأكبر ترميم أجري على األورغ قد اختتم
في يوليو  2007وأعاد له عظمته الموسيقية القديمة.
تعتبر آلة األورغ ھذه صنع زيلبرمان آلة مثالية ومرغوبة جداً على الصعيدين الوطني
والدولي لعزف أعمال عصر الباروك ومعزوفات األورغ من الموسيقار فيليكس
ميندلسون بارتولدي.
وفي الفترة من مايو ولغاية أكتوبر تقدم معزوفات كل ظھر يوم أربعاء على األورغ.
يسرنا أن نقدم للمھتمين خالل المؤتمرات أو المناسبات الخاصة زيارة لألورغ وحتى
حفالت موسيقية صغيرة.
المبنى والنواقيس :بنيت كنيسة سانت بيتري فوق أعلى نقطة في وسط المدينة قبل
 1190ككاتدرائية رومانية والتي ماتزال آثارھا موجودة ليومنا الحاضر في غرفة
الكورال .تشكل الكاتدرائية من خالل موقعھا المرتفع وبرجھا الغربي بنمطه الباروكي
المتدرج والمنتھي برأس مدبب طويل العنصر األساسي في مشھد المدينة للمشاھد لھا عن
بعد .وأما الناقوس الكبير فقد تم صبه من قبل أوسفالد ھيلليجر عام  1487ويزن
 3850كغم في حين أن الناقوس الصغير بوزنه البالغ  1940كغم ينحدر من
حفيده فولف ھيلليجر من عام  .1570ويدق ھذان الناقوسان من برج النواقيس
الذي تم ترميمه عام  2005للدعوة إلى الصالة .وأما الناقوس الصغير الذي يدق
كل ساعة وناقوس ھويير فيمكن سمعھما عدة مرات يوميا ً.
األبراج :يمكن زيارة أعلى برج في مدينة فرايبيرج القديمة والذي ھو برج
كاتدرائية بيتري البالغ ارتفاعه  72متراً بصحبة مرشد في مواعيد معينة
وحسب االتفاق.

عزيزنا الزائر!
نرحب بك في كنيسة بيتري نيكوالي في مدينة فرايبيرج للطائفة
اإلنجيلية اللوثرية .تتميز نشاطات كنيستنا من خالل الفعاليات
المكثفة في صفوف األطفال والشبيبة ومن خالل العمل الفعال للعديد
من أعضاء الكنيسة في الكورال )فرقة التراتيل( وفي المجموعات
المنزلية لدراسة الكتاب المقدس ومجموعات العمل األخرى لكنيستنا
مثل فرقة التراتيل الرحالة والكنيسة الفتية وحلقات كبار السن
والفعاليات الموسيقية بشتى أنواعھا.
داخل الكنيسة :بالتأكيد أن التصميم الحديث فوق العادة لداخل كنيستنا قد لفت انتباھك.
صحن الكنيسة ھو في نفس اآلن مكان إقامة الصالة واالحتفاالت والقاعة الكبيرة للكنيسة.
وتحت العليات تتواجد غرف الكنيسة مثل غرفة التعليم المسيحي وغرفة الشبيبة وغرفة
الموسيقى .وفي ذلك تنعكس وبصورة عملية صورة "الكنيسة في الكنيسة" .وأما المطبخ
والغرف األخرى للمجموعات الصغيرة فھي تشكل تكملة للصورة .وفي غرفة الكورال
سابقا ً تقام معارض مختلفة.
الجزء الكبير من الحيز الداخلي للكنيسة مثل مكان األورغ ومنبر الوعظ صممھا يوھان
كريستيان فايجه وھذا بعد الحريق الكبير الذي التھم المدينة عام  ،1728وكان فايجه قد
صمم المنحوتات التشكيلية لكنيسة النسوة في مدينة دريسدن على سبيل المثال .وأما
تيودور كوينتين فقد أجرى تعديالت بالغة على داخل كنيستنا عام  .1896وفي الفترة
من  1974ولغاية  1986فقد أجريت التعديالت البنائية في سياق توحيد الكنيستين
سانت بيتري وسانت نيكوالي اللتين تقعان وسط المدينة.
فريدريخ بريس :ھو فنان اشتھر بتصميماته وزخرفته للعديد من األماكن المقدسة وكان
فريدريخ بريس ) (1990-1904قد صمم في الفترة من  1974ولغاية 1986
ُنتظرة ،توجه
داخل كنيستنا .التماثيل المنحوتة الستة ،التي تمثل الكنيسة الم ِ
أنظارھا إلى المذبح والتمثال الكبير في الجدار الزجاجي الذي ھو المسيح فادي
البشرية اآلتي كملك الملوك ورب األرباب )رؤية يوحنا  .(20قام الفنان بنفسه
بإطالق تسمية "الصرخة األخيرة" على التمثال في غرفة الكورال والذي يمثل
المسيح ،عبد  Yالم َُعذب حسب سفر اشعياء في الكتاب المقدس والذي "تعالى
وتسامى وارتفع )اشعياء  (13 ،52بعد أن جُرح ألجل معاصينا وسُحق ألجل
آثامنا فتأديب سالمنا عليه وبجُروحه شفينا.
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إن كانت لديك المزيد من األسئلة فسيسرنا أن نرد عليھا  .بإمكانك االتصال بالقسيس تيتسر على عنوان البريد اإللكتروني pfarrer@petri-nikolai-freiberg.de :أو على رقم
الھاتف  .+493731247859وأما العاملون في كنيسة بيتري فبإمكانك االتصال بھم على رقم الھاتف .34188 :للحصول على معلومات مفصلة عن كنيستنا وعن مبنى الكنيسة
واألورغ وأوقات الصالة والفعاليات ،يرجى الرجوع إلى موقعنا في االنترنت على العنوان!www.petri-nikolai-freiberg.de :
نشكرك على اھتمامك.
مجلس شيوخ كنيسة بيتري نيكوالي في فرايبيرج
Arabisch
!Übersetzung: Pastor Elia Daoud, Arabische-Kurdische Freie evangelische Gemeinde Bonn – vielen Dank
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