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 ادس جوزف الياس حد  دمة الق  نبذة عن خ  

 بكلماته وكتابته

 

من قرية عين داره، قضاء عالَيه، جبل لبنان، لبنان.  جوزف الياس حّداد اسمي

وتلقَّيت دراستي االبتدائية في مدرسة عين داره  ،ُولدُت في عائلٍة مسيحية سنة 

 طرس حّداد.الرسمية في أيام الطيب الذكر األستاذ الفاضل ضاهر بُ 

 

حياتي لصاً شخصياً يسوع المسيح ُمخل   من ُعمري اختبرُت الربَّ  في السابعة عشرةَ 

عض من والبوبدأُت خدمتي الروحية من بيٍت إلى بيت بسهراٍت تبشيرية وخدماٍت فردية، 

 المسيح ال يزالون أحياء حتى كتابة هذه الكلمات. الذين سمعوا كلمة هللا الذين قبلوا خالصَ 

ايقات ضوذلك إلى أن تأّسست الكنيسة اإلنجيلية في عين داره تحت موجة االضطهاد والمُ 

ه يوكان بيت والديَّ قد فُتحت أبوابه لبعض الوقت إلقامة الخدمة الروحية فالمتنوعة، هذا 

جديٌر بالذكر أيضاً أن األخ ميخائيل الياس  من ترانيم ودراسة الكتاب المقّدس والوعظ.

اً، كانت له اليد الطولى في هذه الخدمة الُمباركة والُمستمرة.  حّداد   ، أخي األكبر مني سنَّ

 

فت على الُمرسل األمريكي الراحل حديثاً الطيب الذكر القس  ت السنون فتعرَّ مرَّ

تعددة في بيروت، الحدث وجونيه، آينز وقمنا معاً بخدمة تأسيس كنائس معمدانية مُ كاليد 

انا القريبة من عين دارهكما  ين ، ُجب جن  تناولت خدمتنا أيضاً أعالي الجبل في قرية حمَّ



 
2 

 

 تعددة وفي أماكن خدمةٍ لم نؤسسهاوطرابلس. وكذلك استخدمنا هللا في الوعظ في كنائس مُ 

 نحن.

 

في  -يسة التي أخدُم فيها، كنيسة التعاون المعمدانية، في سنة ُبنيت الكن

 BBFI; Bible) وتحت إشراف الجمعية العالمية المعمدانية اإلنجيلية ، على يديَّ بيروت

Baptist Fellowship International) في مدينة سبرنغ فيلد (Springfield)  في

اً سنة ورُ  األمريكية. (Missouri) والية ميسوري كنا ُنقيم بعد أن  سمت فيها قسَّ

الصالة في بيٍت ُمستأَجر لسنوات. هذا وساهمت في بناء كنيسة الحدث المعمدانية بعد 

الذي ُيحبنا بارك الخدمات الكنسية الروحية كما أن الرب  كنيسة بيروت بسنوات قليلة.

 واالجتماعية مع العائالت واألفراد.

 

السبعين من ُعمري أُكمل ما بقي من حياتي في خدمة الذي واآلن أنا في الخامسة و

أُسلم ومات من أجل خطايانا وأُقيم من األموات من أجل تبريرنا، له المجَد والكرامَة 

 لطان من اآلن والى األبِد. آمين.والسُ 

 

 القس جوزف الياس حّداد

   كانون الثاني  

 

               


