
  ریة اإلفنجیلیة بفارن بمدینة لیبزجثكنیسة الرحمة اللو
  وغیر معلوم أول اسم دشنت تحتھ) 1935(االسم الحالي منذ عام 

 
  تاریخ الكنیسة:
 مرزبورج وھلھ(Merdeburg) ) على طریق قدیم یمتد بین مدینة Wahrenیقع حي فارن (

(Halle) ) ویتفرع باتجاه تاوخاTaucha( ) أو لیبزجLeipzig،(  وكانت قد بنیت في القرن
العاشر قاعدة عسكریة ألمانیة في موقع الكنیسة الحالي الذي كان یتبع آنذاك المنطقة 
الصوربیة السالفیة، وورد ذكر مدینة فارن أول مرة باسم فارم في وثیقة حررھا الملك 

  .1015بینما كان أول ذكر لمدینة لیبزج عام  1004ھاینرش الثاني في فبرایر عام 
   

مقر للنبالء تتبعھ أبریشیة بنیت بدایة من  1100وأثناء موجة االستیطان األلماني نشأ سنة 
ومازال أثر ھذا البناء موجودا على حوائط  1200الخشب ثم استبدلت ببناء حجري قبل عام 

 1992المذبح وصحن الكنیسة (كما تم اكتشاف شباكین مقوسین صغیرین بحالة جیدة عام 
تجدید للكنیسة وھما متاحان اآلن للمشاھدة). وفي النصف الثاني من القرن  أثناء آخر عملیة

الخامس عشر جرت عملیة إحالل وتجدید شاملة لمبنى الكنیسة تمثلت في بناء برج ظاھر 
في حین  ،للعیان وتكبیر شبابیك صحن الكنیسة بشكل مدبب مقوس وكذلك توسیع الكورال

كل ذلك منح كنیسة فارن طابعا  ،القدیمة المزخرفةمازال الشباك الشرقي یحتفظ بحجارتھ 
  ممیزا ال تخطئھ العین.

   
نى، وبین بفلم تغیر الكثیر في الم 1562وانتھت عام  1544أما عملیة التجدید التي بدأت عام 

أنشأ كورال مدرسي جدید مزین من الخارج بجمالون مدرج متأنق یعود  1630ـ1629عامي 
عصر النھضة والباروك، ثم حول ھذا الكورال من قبل  تيقبح بینإلى الطراز المعماري 

عائلة فون شتامر االرستقراطیة إلى لوج لرعاة الكنیسة وذلك بعد أن حصلت الكنیسة على 
أرغن في الجانب الغربي حیث یقود قائد الكورال العزف الموسیقي الكنسي من ھناك، كم تم 

أضیف المذبح  1736ز الباروك وفي عام كذلك تعلیة المعارض بإضافة طابق ثاني على طرا
إلى الجدار الخلفي الذي  1497ذو األجنحة المتحركة من الطراز القوطي المتأخر من عام 

تم استبعاد المذبح من ھناك  1844في عام ، وإطار من النحت الیدويباستحدث آنذاك 
الكنیسة ونتج  حتى اآلن في الركن الجنوبي الشرقي من صحن اواستبدل بمنبر مازال موجود

  عن عملیة التجدید تلك فناء مضيء مریح متطابقا مع طابع المكان الحالي إلي حد بعید.
   

فقد حافظت من ناحیة على كثیر من جوھر  1903ـ 1901أما عملیة التحدیث بین عامي 
البناء الذي یعود إلى القرون الوسطى وذلك بفضل المتابعة النقدیة للمؤرخ الفني الشھیر 

) كما أضاف خاللھا المھندس المعماري فرتس دركسلر 1938ـ 1850لیوس جورلت (كورنی
) تجدیدات في المبنى على طراز الفن الحدیث الصاعد آنذاك، وتعود إلى ذلك 1922ـ 1861(

العصر أیضا المصاعد الجانبیة إلى البرج وكذلك السلم المؤدي إلى لوج العائلة األرستقراطیة 
  .1668نایة الجنوبیة وھي مستودع الجثث فیعود تاریخھا إلى في ذلك الوقت، أما الب

 



  سنة وتعود إلى العصور التالیة: 800المحتویات الخاصة: عمرھا أكثر من 
  وقطعة الفن الیدوي التي 1200العصر الرومانسیكي: حوض التعمید من قبل عام ،

  تستخدم اآلن كشمعدان عید الفصح.
 (الرسل اإلثنى عشر)  1497ي األجنحة من عام العصر القوطي: بقایا من المذبح ذ

وكثیر من نصفھ األسفل مع صورتین ألعیاد المیالد، وبدروم البرج وھو اآلن مكان 
التعمید وبھ شباكان بفتحات مقوسة ضیقة، إلى جانب التشكیالت الخارجیة لشباك 

  الكورال األوسط.
  نا بالنك والتي كانت )، وماجدالی1579عصر النھضة: أحجرة قبر لجیورج بالنك (ت

)، ومنبر وأعمال نحت وتطریز رائعة تعود إلى عام 1957تسمى فون أینزیدل (ت 
  .1844قلیل نتیجة عملیة إحالل المنى عام ال لم یبقى منھا إالو 1600

  والجدار الخلفي 1707عصر الباروك: حجر قبر القس ماجستر كاسبر نیكوالي (ت ،(
  .1736للمذبح من عام 

 لحدیث: قضیبان للمبلغین من الحدید المصبوب (على جانب المذبح)، عصر الفن ا
  .1903على تصمیم فرتس دركسلر من عام  جمیعھاومنصة قراءة ومعمودیة خشبیة 
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