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 הכנסייה
י מתיישבים "גותי חדיש ע-נבנתה בסגנון נאו

 4011משנת . 4091גרמנים ונחנכה בשנת 
. האירגון הנורווגי לישראל אחראי על המבנה

מגוטינגן  שבגרמניה   מר פול אוט, 4011בשנת 
ובאותו זמן שופץ גם פנים , בנה את העוגב

 .הכנסייה
 

 קהילתנו
יהודים וגויים מכל . היא כור היתוך בכל המובנים

מרקעים חברתיים ותרבותיים , רחבי העולם
כאשר , מתאספים יחדיו בקהילת עמנואל, שונים
אנו מאמינים : בלבד משותף לכולנואחד דבר 

שישוע המשיח הוא התשובה לכל השאלות 
בלא הבדל מי אנחנו או מאין , הבסיסיות בחיינו

 .באנו
 

 יםאנו מאמינ
תהלים )שישוע מנצרת הוא המשיח המובטח 

, בן דוד ובן האלוהים, ('דניאל ז)בן האדם , ('ב
הברית (.  'ז שמואל ב)שממלכתו תיכון עד עולם 

' החדשה מגלה לנו שישוע בא לעולם כעבד ה
, וריצה אותנו לאלוהים לעד( ג"ישעיהו נ)הסובל 

כאשר נשא את חטא האנושות בגופו על הצלב 
. במותו ובתקומתו מן המתים, יו בסבלווכיפר על

ישוע הוא הדרך היחידה לישועה עבור , אי לכך
 (.41’ מעשי השליחים ד)יהודים וגויים כאחד  

 
 מפגשי תפילה

. אסיפה בעברית ובאנגלית 44:99 -כל שבת ב
 .אסיפה באנגלית 49:99 -בימי ראשון ב
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 החלונות המרכזייםסבר קצר על ה

 שמאלמ
 .('לוקס ב)בעריסה פשוטה  נח  הילד כאשר –ישוע  הבשורה על לידת

 ימצעאה
. האנושות לעבר, במרכז לב , מושטת משמיים יד. אהבת אלוהיםלסמל 

 .קוצים בצורת מגן דוד עטרת בתוכהוטיפת דם מתחת ללב 
, קרב העם המובחרבנולד  האנושות כולה למען הקוצים עטרתב המוכתר

 ברך את כל עמי העולם ביקש לדרך עם זה אלוהים  שכן, ישראל
 (.'אל הגלטיים ג/ב"בראשית י)

 יןיממ
מגדלים  עשר-ובה שניםחדשה יורדת מהשמיים את ירושלים ה מתאר
 עשר-שנים שבטי ישראל ואת עשר-שניםאת  המייצגים, שעריםעשר -ושנים

 (.א"ספר ההתגלות כ/71-71ה "ישעיהו ס)תלמידי ישוע 

ידי אלוהים ומעליה מנורה דולקת  במרכזו - במערב, חלון הוורדים העגול 
 .המגוננות על עמו לנצח

 מול העוגב, בדרום

 שמאלמ
 לתחייהמקים את טביתא מיפו ( פטרוס)מתאר את השליח שמעון כיפא 

 (.'מעשי השליחים ט)

 יאמצעה
כפי שהוא מתואר במעשי  (וסרטפ)השליח כיפא החזון של  מתאר את 
 אלוהים הרס את מחיצת האיבהכיפא ראה שדרך חזון זה . 'השליחים י

 קורא אליו יהודים וגויים כאחד והוא , ישוע המשיח, באמצעות בנו
   (.'אל האפסיים ב)

 יןיממ
מטביל את שר המאה הרומי הגוי קורנליוס  (פטרוס)כיפא השליח היהודי 

 .הפצת הבשורה גם ללא יהודיםה החל כך. בקיסריה,

 מעל יציע העוגב ,צפוןב
בעלותו על  אלוהיםה שנמלט מצו, מתארים את הנביא יונהחלונות אלה 
 . יפוסיפון אוניה ב

 . ומתפלל שב מחטאו ,יונה במעי הדג  משמאל

 אולם, עליו חס כאשר יבש, לנינווה תחת עץ הקיקיוןשב מחוץ יונה יו מימין 
החשובים , אדם בנינווהעל המוני ההוא  אלוהים ביקש להראות לו מדוע חס

 .הרבה יותר
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 (.'מעשי השליחים ט)
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כפי שהוא מתואר במעשי  (וסרטפ)השליח כיפא החזון של  מתאר את 
 אלוהים הרס את מחיצת האיבהכיפא ראה שדרך חזון זה . 'השליחים י

 קורא אליו יהודים וגויים כאחד והוא , ישוע המשיח, באמצעות בנו
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 .הפצת הבשורה גם ללא יהודיםה החל כך. בקיסריה,
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