هنا سوف تجد املزيد
من املعلومات
www.asylsamarbejde.dk

هنا سوف تجد معلومات حول الشبكة املسيحية ملساعدة الالجئني
) ، (Folkekirkens Asylsamarbejdeوالتي تنسق أعامل وجهود
الكنيسة الوطنية ملساعدة طالبي اللجوء والالجئني .ويتضمن املوقع
قامئة بأسامء الكهنة الذين لديهم مسؤولية خاصة تجاه طالبي
اللجوء.

www.tvaerkulturelt-center.dk

املركز امليسيحي متعدد الثقافات )(Tværkulturelt Center
هو عبارة عن شبكة كنسية ومركز للموارد يتبع الكنيسة الوطنية
الدامنركية ومخصص للمجتمعات الرعوية وكنائس املهاجرين
والعمل املسيحي بني الالجئني واملهاجرين يف الدمنارك.

www.folkekirken.dk

هنا تجد معلومات عن الكنيسة الوطنية الدمناركية وطبيعة
عملها ،ومعتقدات الكنيسة ،وما يجب عليك فعله إذا كنت تريد
املعمودية ،تثبيت العامد ،الزواج ،الدفن أو التسجيل كعضو يف
الكنيسة الوطنية .ويوفر املوقع أيضا روابط للكنائس الرعوية
املحلية واإلحصاءات املتعلقة بعدد األعضاء.

www.km.dk

إنه موقع وزارة الشؤون الكنسية عىل شبكة اإلنرتنت ،والذي يحتوي
عىل معلومات عن الوزارة والقوانني التي تنطبق عىل الكنيسة
الوطنية الدمناركية.

www.andretrossamfund.dk

هذا الجزء من موقع وزارة الشؤون الكنسية يحتوي عىل معلومات
حول القوانني التي تنطبق عىل الطوائف الدينية األخرى يف
الدمنارك .وهناك أيضا قامئة بالطوائف الدينية املعرتف بها يف
الدامنرك.
اتصل بالكنيسة اللوثرية يف الدامنرك (الكنيسة الوطنية) يف منطقتك

تاريخ املسيحية يف الدمنارك

دخلت املسيحية الدمنارك منذ أكرث من  1000سنة .واليوم ،فإن
ما يقرب من  80يف املئة من السكان هم أعضاء يف الكنيسة
الوطنية الدمناركية أو غريها من املجتمعات الكنسية .وما
يصل إىل حوايل  7يف املئة من السكان هم أعضاء يف مجتمعات
دينيةينية أخرى (املسلمون واليهود والهندوس والبوذيون
والطوائف الدينية األخرى(.

آثار املسيحية تعود إىل العام 700
جاءت املسيحية إىل الدمنارك يف عام  960عىل يد امللك هارالد
بلوتاند ).(Kong Harald Blåtand
وهذا هو التاريخ الرسمي ،ولكن األبحاث تظهر أن هناك
.بالفعل آثارا للبعثات املسيحية يف الدمنارك يف عام  700تقريبا
وتشهد العديد من الكنائس القروية يف جميع أنحاء البالد عىل
كيفية إنتشار املسيحية يف الدمنارك يف القرون التالية .فهناك أكرث
من  2300كنيسة رعوية يف مختلف أنحاء البالد  -وبني ما
.يقرب من  75يف املئة منها قبل االصالح يف عام .1536

اإلصالح
الكنيسة الوطنية الدمناركية هي كنيسة إنجيلية لوثرية .وقد
كانت كذلك منذ عهد االصالح يف عام  ،1536حيث قرر امللك
كريستيان الثالث ) (Kong Christian IIIأن الكنيسة لن
تكون كنيسة كاثوليكية تابعة لروما بعد ذلك الوقت .وأصبحت
املسيحية اللوثرية يف السنوات التالية هي الكنيسة الوحيدة
املسموح بها يف الدمنارك.

النضال من أجل الحرية الدينية
بعد عدد من السنوات ،تم منح إمتيازات ألتباع الديانات
األخرى .وحصلت السفارات األجنبية عىل الحرية الدينية يف
حدود املناطق الخاصة بها .وقد عنى ذلك تنظيم قداسات
كاثوليكية يف الفرتة إبتداءا من العام  1671يف كنيسة صغرية
يف السفارة الفرنسية .ويف عام ُ ،1682سمح لليهود ببناء كنيس
يهودي يف فردريسيا .وتبعت ذلك تنازالت أخرى ،ولكن اإلعرتاف
الرسمي بالحرية الدينية يف الدمنارك حصل ألول مرة يف عام

 ،1849عندما اعتمد دستور جديد .ويف ذلك الوقت ،تم إلغاء
امللكية املطلقة ،وحل محلها نظام الحكم الدميقراطي.
وينص الدستور كذلك عىل أن ”الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية هي
الكنيسة الوطنية الدمناركية وأنها مدعومة من قبل الدولة”
)املادة  4من الدستور(.
واليوم ،باإلضافة إىل الكنيسة الوطنية الدمناركية هناك العديد
من الكنائس األخرى يف البالد .وعالوة عىل ذلك ،هناك
مجتمعات دينية للمسلمني واليهود والهندوس والبوذيني وأتباع
الديانات األخرى .ويف املجموع هناك أكرث من  275كنيسة
وطائفة دينية معرتف بها يف الدمنارك.

سالم غازي ) (Salam Ghaziوزينة رسام
) ،(Zina Rassamالجئان من العراق
فر سالم غازي هو وعائلته يف عام  2000هربا من نظام
صدام حسني يف العراق .ووصل سالم غازي يف تلك السنة اىل
الدمنارك ،بينام بقيت زوجته زينة رسام وابنته مينا يف األردن
ومل تتمكنا من اللحاق به إىل هنا إال بعد خمس سنوات.
وحصلت األرسة عىل حق اللجوء يف عام  .2008ويف العراق،
كانوا يذهبون إىل الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية يف بغداد .
وعاشت العائلة لعدة سنوات يف مركز اللجوء ”ساندهومل”
وبدأت يف ذلك الوقت باملشاركة يف القداسات الدولية التي
كانت تقام يف مختلف الكنائس يف كوبنهاغن.
”كان من املهم بالنسبة لنا أن نذهب إىل القداس .فهناك
كنا نشعر بالحرية ،وكان لطيفا االلتقاء والتحدث مع
أشخاص آخرين .فاألمور تصبح أكرث صعوبة إذا ما إكتفيت
بالجلوس يف املنزل .فالحياة اإلجتامعية تعني الكثري .وبهذه
الطريقة ميكننا أيضا التعرف عىل الثقافة الدمناركية” ،تقول
زينة وسالم ،اللذان يعيشان اآلن يف ”بريكريود” ،وال يزاالن
يشاركان يف القداسات الدولية يف منطقة كوبنهاغن .وهام
قد أكمال تعليمهام يف مدرسة اللغة ،ولكنهام مل يتمكنا من
الحصول عىل وظيفة حتى االن .أما ابنتهام فهي اآلن طالبة
يف الثانوية التحضريية.
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Af biskop Marianne Christiansen,
Haderslev Stift

الكنيسة الوطنية الدمناركية

الكنيسة الوطنية الدمناركية هي أكرب الكنائس املسيحية يف
الدمنارك .وحوايل ثالثة أرباع السكان هم أعضاء يف هذه
الكنيسة.

العضوية
باملعمودية تصبح عضوا يف الكنيسة الوطنية الدمناركية .وميكنك
أيضا االنضامم إىل الكنيسة لو كنت قد تعمدت يف كنيسة
أخرى .وال يحتاج املرء أن يكون مواطنا دمناركيا
ليك يصبح عضوا.

التسجيل املدين

والتعبري عنها يف الرتاتيل واألغاين الدينية هي سامت مميزة
لكنيستنا.

يف الدمنارك  -باستثناء جنوب جوتالند  -تقوم الكنيسة الوطنية
الدمناركية مبهمة التسجيل املدين .وهذا يعني أن جميع الوالدات
والوفيات يتم تسجيلها من قبل مكتب الكنيسة املحلية
)مكتب خادم الكنيسة  ،(/ Kordegnسواء كان
والدا املولود أو كان املتوىف من أعضاء الكنيسة أم ال.

املعمودية والعشاء الرباين

الكنيسة واملقابر

الرسان املقدسان للكنيسة اللوثرية هام أيضا سمة مميزة إلمياننا.
وهذان الرسان هام املعمودية والعشاء الرباين .وهام جزء ال يتجزأ
من قداس االحد.
واملعمودية هي عهد بني الرب واإلنسان ،والذي يشكل األساس
لبقية حياتنا ،مبعنى أنها حياة برفقة يسوع املسيح .وال ميكن للمرء
التعمد إال مرة واحدة.
والعشاء الرباين هو عمل متكرر يف ذكرى املسيح وما فعله من
أجلنا ،وهو كذلك وسيلة إلحتضان الكلمة (يسوع املسيح) ليس
كفعل رمزي بل كحقيقةواقعة .ونحن لدينا يف الكنيسة الوطنية
الدمناركية مبدأ مائدة العشاء الربان املفتوحة ،وهو ما يعني أن
املرء ال يحتاج إىل أن يكون عضوا يف الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف
الدمنارك للمشاركة.

يف العديد من الكنائس ،وخاصة يف الريف ،هناك مقربة بجوار
الكنيسة .وميكن للجميع أن يُدفنوا يف املقربة ،حتى لو مل يكونوا
أعضاءا يف الكنيسة .ويف العديد من املدن الكبرية تحتل املقابر
مواقع منفصلة .وهناك يف بعض املقابرأقسام خاصة لليهود
واملسلمني وأتباع الكنائس األخرى اوالديانات األخرى.

أساقفة 10
الكنيسة الوطنية الدمناركية مقسمة جغرافيا إىل  10أبرشيات،
ويرأس كال منها أسقف .وهناك يف كل أبرشية كاهن معني
كمسؤول بشكل خاص عن خدمة الكنيسة الوطنية الدمناركية
.لطالبي اللجوء الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن الكنيسة
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ما الذي نؤمن به؟

الكنيسة الوطنية الدمناركية تستوعب وتتسع ألصوات كنسية كثرية،
وكل أبرشية وكنيسة لديها طريقتها الخاصة للتعبري عن نفسها
ككنيسة وجامعة كنسية .فهناك تنوع كبري .وما يجمع كنيستنا هو
اإلميان بالثالوث املقدس املتكشّ ف يف شخص يسوع املسيح ،ابن
الله ،كمحرر للفرح.

اإلميان وحده يشكلعالقة اإلنسان بالله
عرب إنجيل يسوع املسيح ،نحن نعرف الله الخالق الذي خلق العامل
وخلق كل كائن وكل إنسان .نحن نعرف الله يف شخص يسوع
املسيح ،الذي يترصف بدافع الرحمة نحو العامل ،ويبرش بكلمته.
ونحن نعرف الله كالروح القدس ،الذي هو عىل الدوام يف العامل
وبيننا يبثاإلميان والرجاء واملحبة.
وجوهر كنيستنا وإمياننا يتمثل يف فهم اإلنجيل كرسالة تحريرية
ورسالة خالص وأمل ومحبة وفرح .ونحن ال يجب أن نجتهد يك
نستحق محبة الرب ،ألنها لدينا بالفعل بفضل يسوع املسيح وما
فعله من أجلنا .فاليشء الجوهري بالنسبة للكنيسة اإلنجيلية
اللوثرية ان الله تجىل يف صورة اإلنسان يسوع املسيح ودخل إىل
عاملنا وحياتنا وتح ّمل األعباء عنا .انه يحمل الخطيئة والذنب
واملوت ،والتي هي استحقاقنا كبرش .فاإلميان يف رحمة الله  -محبة
الله ,وغفرانه لإلنسان الذي ينقصه الكامل– هو الذي يشكل عالقتنا
مع االله .انه ليس شيئا يجب علينا أن ننجزه أو بحاجة إىل كسبه
فاإلميان هو هبة الروح القدس لنا.
وباإلستناد إىل اإلميان بان اإلنسان ال يستطيع أن يفعل أي يشء لله
من أجل الخالص ،يأيت مفهوم الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية الخاص
بالكهنوت العام .فالكهنوت العام يعني أن ”كل شخص معتمد
يكون كاهنا واسقفا وبابا” (عبارة مارتن لوثر)! فنحن لدينا نفس

العالقة مع الله بغض النظر عن مركزنا الكنيس.
وهذه األفكار تنعكس إىل حد كبري يف هيكل كنيستنا .فالكنيسة
يقودها أعضاء الكنيسة .والكنيسة نفسها هي التي تسمي الكاهن
الذي يخدم فيها.

االنجيل يجلب الفرح
مارتن لوثر ) ،Martin Luther) (1483-1546الراهب االلماني
واملصلح) فهم اإلنجيل بأنه الخرب السار ،والذي ال ميكننا ان نكف
إطالقا عن ترتيله وإبالغه حتى يتمكن الناس من سامعه فيفرحوا
ويصبحوا سعداء! هذا الرتكيز عىل الفرح الذي يجلبه األنجيل قد
أثر عىل طريقة الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف أداء القداس الرباين.
فنحن نرنم كثريا يف القداسات .وتنعكس البهجة والسعادة عرب
الرتانيم واملوسيقى.
وهناك كذلك عدة قراءات لفقرات من النصوص من الكتاب
املقدس ،كام أن تفسريها خالل الوعظ يشء مهم .وبالتايل فإن الخري
والبشارة السارة املتمثلة يف قراءة الكتاب املقدس وتفسري النصوص

االكتئاب .والكاهن ملزم بالرسية التامة ،وبالتايل ميكنك أن تبوح له
أو لها بكل يشء وأن تكون واثقا بأن املوضوع سيبقى بينكام .كام
ميكنك طلب الصالة من اجلك واالعرتاف يف سمع الكاهن.

االجتامعات واألنشطة الخاصة
القداس اإللهي يلعب دورا مركزيا بالنسبة للمجتمع الكنيس.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يتم يف العديد من األماكن تنظيم فعاليات
خاصة .وميكن أن يتعلق األمر بإجتامعات للمسنني واملتقاعدين.
أو تراتيل أطفال لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال صغار رضع
أو فعاليات (الله والسباغيتي) للعائالت ذوات األطفال األكرب
سنا بقليل ،حيث يتم تقديم وجبة من املعكرونة بعد القداس
الرباين .ورمبا تكون هناك جوقة للشباب أو جوقة تراتيل إنجيلية.
وتقوم بعض الكنائس بعقد سلسلة من املحارضات تقدم من قبل
محارضين زائرين .ويتم يف العديد من الكنائس تنظيم حفالت
موسيقية كنسية  .وميكن أن تكون هناك العديد من األنشطة
األخرى يف الربنامج .وهذا يختلف من مكان إىل آخر ،اعتامدا عىل
االحتياجات واملوارد.

التعميد وحفالت الزفاف والجنازات
تحتضن الكنيسة الوطنية الدمناركية فعاليات التعميد والزفاف
والجنازات .وينبغي االتفاق عىل هذه الفعاليات الكنيسة مقدما
مع الكاهن.

تيسفوغيربو )،(Tesfu Ghebru
الجئ من إريرتيا
حصل ”تيسفوغيربو” عىل حق اللجوء يف عام  .2010وكان
قد نشأ وترعرع يف أرسة قبطية أرثوذكسية يف اريرتيا ،ويف
سن  13بدأ بالرتدد عىل إحدى الكنائس الربوتستانتية.
وبعد فرتة وجيزة من وصول ”تيسفوغيربو” إىل مركز
اللجوء ”ساندهومل” ،رأى دعوة لقداس إلهي باللغة
االنجليزية يف كوبنهاغن .وتوجه إىل هناك بصحبة الجئ
إريرتي آخر النهام أرادا أن يجدا كنيسة حيث ميكنهم
التواصل مع مسيحيني دمناركيني.
”كان الذهاب إىل الكنيسة يعني الكثري الكثري جدا بالنسبة
يل .ليس فقط للصالة للرب ،ولكن أيضا ألننا يف الكنيسة
نجد الدفئ االجتامعي كأخوة وأخوات يف املسيح” ،يقول
”تيسفوغيربو” الذي يعيش يف ”نيستفيد” والذي حصل
عىل وظيفة كعامل مستودع يف ”رينغستيد” .وال يزال
يذهب اىل كوبنهاغن مرة كل أسبوعني للمشاركة يف
القداس الدويل يف إحدى الكنائس يف كوبنهاغن.

تقدمه الكنيسة الوطنية
ما الذي ّ
الدمناركية؟
يُحتفل يف كل يوم أحد بقداس يف الكنيسة املحلية ،حيث يتجمع
املصلون للعبادة ومتجيد الرب .وتعترب قراءة الكتاب املقدس
والصالة والوعظ والرتانيم عنارص دامئة يف الربنامج ،وعادة ما يحتفل
كذلك بعشاء رباين .ويف بعض األماكن ت ُد َمج موسيقى األورغ
باألنغام اإليقاعية الحديثة .ويختلف عدد املشاركني يف القداس .ويف
بعض الكنائس يشارك أشخاص غري الكاهن يف إنشاد أناشيد متجيد
الرب ويف توزيع الخبز والنبيذ يف العشاء الرباين ويف قراءة نصوص
الكتاب املقدس والصالة الكنسية .ويف أماكن اخرى يقوم الكاهن
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بأداء معظم طقوس القداس .وميكنك كذلك أن يكون هناك
معمودية خالل القداس.

التحدث مع الكاهن
ميكنك دامئا أن تطلب مقابلة الكاهن والتحدث معه .وميكن أن
يكون موضوع الحديث املسائل الحياتية الكربى كالحياة واملوت،
أو ما هو معنى الحياة ،أو أن يكون املوضوع متعلقا بالشدائد
واألزمات ،مثال بسبب حالة وفاة يف األرسة ،او الطالق أو املرض أو

كيف ميكنك
استخدام الكنيسة
الوطنية الدمناركية؟
لقد وصل املزيد من الالجئني واملهاجرين إىل الدمنارك يف السنوات
األخرية .لذا ،بدأت العديد من الكنائس يف تنظيم الفعاليات التي
تستهدف عىل وجه التحديد مساعدة الالجئني واملهاجرين .وتشمل
هذه األنشطة القداس اإللهي ودروسا يف املعمودية والفعاليات
االجتامعية الثقافية.

قداسات وصفوف لتعليم املعمودية باللغة اإلنجليزية
وغريها من اللغات
تنظم بعض الكنائس قُدّاسات باللغة اإلنجليزية .وت َُت َجم القداسات
يف كنائس أخرى ،مثال للغة الفارسية وللغات أخرى.
وقد قامت بعض األبرشيات بتعيني القساوسة ،الذين لديهم
مسؤولية خاصة تجاه خدمة الالجئني واملهاجرين.
كام تم يف العديد من الكنائس إنشاء صفوف دراسية لتعليم
املعمودية لألشخاص القادمني من خلفيات دينية مختلفة ويرغبون
يف معرفة املزيد حول املسيحية ورمبا إعتناق الديانة املسيحية.
ويهدف التعليم إىل ضامن حصول هؤالء عىل معرفة وافية عن
الدين املسيحي ،قبل أن يقرروا يف نهاية املطاف ما إذا كانوا يريدون
أن يتم تعميدهم.

سواء بالنسبة للبالغني الذين يذهبون إىل مدارس تعليم اللغة ،أو
بالنسبة لألطفال الذين هم يف املدرسة العامة ).(Folkeskolen

التواصل بغرض الصداقة
ميكن أن يكون عونا كبريا عندما يكون لديك مرشد شخيص أو تكون
لديك عائلة صديقة ترتبط بها  -سواء أثناء عملية طلب اللجوء
أو يف سياق عملية اإلندماج يف الدمنارك .فمن خالل هذه العالقة
ميكنك أن تكون عىل اتصال جيد مع الناس ،وبالتايل لن تشعر أنك
وحيد متاما يف املجتمع الجديد الذي وصلت إليه .فالصداقة ميكن
أن تساعدك يف أن ال تشعر بالوحدة .وميكن لها يف الوقت نفسه أن
تكون وسيلة جيدة لتعلّم يشء عن الكيفية التي يعمل بها املجتمع
الدمناريك .وميكنك الحصول عىل أجوبة عىل املسائل العملية الرصفة،
وميكن أيضا معرفة يشء عن العطل والتقاليد الخاصة يف الدمنارك،
ليكون بإمكانك بشكل أفضل فهم بعض ما هو مختلف هنا يف البلد
مقارنة بالثقافة التي أتيت بها من بلدك األصيل.
وميكن للشخص الذي تتواصل معه بغرض الصداقة أن يساعدك
كذلك يف فهم مضمون الرسائل التي تتلقاها من البلدية أو دائرة
الهجرة أو غريها من السلطات.

وجبات الطعام واملساعدة يف الواجبات املنزلية
تقوم بعض الكنائس بالدعوة إىل أمسيات لتناول الطعام معا  -رمبا
ْ
”تناول الطعام وغ ّني”.
تحت عنوان ”العشاء متعدد الثقافات” أو
وغالبا ما تتوىل مجموعة من املهاجرين مهمة طهي وتحضري
الطعام ،والوجبة هي يف الواقع فرصة جيدة ليك يتعرف املشاركون
عىل بعضهم البعض كبرش ،وكذلك ملعرفة املزيد عن ثقافات
وتقاليد بعضهم البعض.
ويف بعض األماكن هناك عروض للمساعدة يف الواجبات املنزلية -

8

مرحبا بكم يف الكنيسة
اللوثرية الدمناركية

ميكنك يف هذه املطوية أن تقرأ حول الكنيسة الوطنية الدمناركية )) (Folkekirkenالكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف الدمنارك(
حيث  77يف املئة من سكان الدمنارك هم أعضاء فيها.
وميكنك أن تقرأ عن كيفية عمل الكنيسة الوطنية وتاريخ الكنيسة وتاريخ الديانة املسيحية يف الدمنارك.
وتستطيع كذلك أن تقرأ عن القداس اإللهي وحول إمكانية التحدث مع أحد القساوسة أو أحد املسيحيني األخرين.
وميكنك أن تقرأ حول كيفية تعميدك ،وما يجب عليك القيام به إذا كنت تريد الزواج ،وكيف ميكنك أن تجعل الكنيسة
تتوىل مهمة دفن أحد أقربائك املتوفني.
كام ميكنك أن تقرأ أيضا عن العديد من األنشطة التي يتم تنظيمها يف الكنيسة الوطنية يف مختلف أنحاء البالد .وتختلف
األنشطة من كنيسة إىل أخرى .وبالتايل فإنه ليس من املؤكد أن يكون كل يشء متوفرا يف الكنيسة التي تقع عىل مقربة من
محل ُسكناك.
وهناك يف بعض الكنائس اجتامعات وفعاليات ،والتي تقدم خدماتها خصوصا لطالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين.
ويوجد يف الجزء الخلفي للمطوية عنوان وهاتف الكنيسة املحلية ،وهنا ميكنك الحصول عىل معلومات مفصلة حول الفرص
واإلمكانيات املتاحة يف منطقتك.
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