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  الخليقة تئن وتتمخض        
  2007حزيران                  

  

  

  

  عداد جمعية أروشا للبيئة لبنان ا

  



   )كتاب الترانيم الروحية (:ترانيم مقترحة   :للعبادةالدعوة 

  جميع أطيار السما 
  يا سيدي ما أروع الوجودا 

  اهللا حب 

  سبحان تلك العزة

  فق اهللا علينا يش

  من ذا الذي شاد السما

  

   )كتاب تسابيح المحبة (:ترانيم مقترحة
  ايها السيد انت قد  صنعت

  هو االله رب الخليقة

  يا سيدي لما ارى نجومك

  ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك

  

  : قراءات مقترحة
  4- 1:  4: هوشع

  8: تكوين

   8 – 19 – 148 – 104: مزمور

   8رومية 

  

  

  

  

  لمجد لآلب واالبن والروح القدس، االله الواحد  ا    :القائد

كما كان في البدء وهو اآلن وسيكون الى دهر    : عبالش

  الداهرين، آمين 

الالبس النور كثوب " هللا ابينا العزةهلم بنا نقدم المجد و  : قائد

النه عظيم جداً في كل اعماله " ةقّوالباسط السموات كشُ

  .هد لهوخليقته تش

 ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، مآلنةُ  : الشعب

من غناكاالرض  .  

هلم بنا نقدم الشكر والتسبيح هللا خالقنا وخالق السموات   : القائد

 عيونا في االودية بين الجبال تجري، المفجر"واالرض 

فوقها طيور السماء تسكن من ... تسقي كل حيوان البر

من ثمر أعمالك تشبع ...وتاً بين االغصان تسمع ص

  ."األرض

ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، مآلنة   : الشعب

خليقتك اياك تترجى لترزقها قوتها "االرض من غناك، 

   ."طيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيراًفي حينه تع

الذي صنع "هلم نقدم الحمد والترنيم هللا الضابط الكل   :القائد

تشبع أشجار  "."الشمس تعرف مغربهاالقمر للمواقيت و

حيث تعشش هناك . الرب أرز لبنان الذي نصبه

  



الجبال العالية للوعول الصخور ملجأ . العصافير  :يل المقدساالنج

  ".الوبار

ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، مآلنة   :الشعب

ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه "االرض من غناك، 

  آمين . "االرض
   

:ترنيمة

  :صالة التمجيد  

اللهم القدوس، خالق السموات واالرض وكل ما فيها،   :القائد

فانك تغدق علينا خيراتك دون . ك الحمد والشكرلنقدم 

.  وتنظر بالعطف علينا رغم كل زالتنا،استحقاق منا

نحمدك يا رب اذ وهبتنا الحياة من خالل ابنك الوحيد 

وبنات المسيح واعطيتنا أن ندعى ابناءاً لكيسوع  

 المقوي، روحكونسبحك من اجل المعزي . نبااليما

القدس الذي من خالله نستمر وننمو وبوجوده نختبرك 

  . ونتقرب منك
  

كلما نظرنا الى الجبال . خليقتك تمجد اسمك، يا اهللا

وكلما مرت . الشامخة واألودية العميقة نتذكر عظمتك

  . طيورك في السماء نذكر عنايتك باضعف مخلوقاتك

  

  

الخليقة تئن وتتمخض ؟؟؟؟؟ : العظة

  

:قانون االيمان

  

:اهتمامات الكنيسة

  

)تتلى الصالة الرعوية ويقرأ خاللها ما يلي(: الصالة الرعوية

 
نتقدم منك يا رب في هذا اليوم المبارك رافعين لك   :القائد

الشكر والحمد من اجل نعمة الحياة التي اعطيتنا 

نشكرك الهنا الكريم من . من حولناومنحتها لخليقتك 

اجل جمال الطبيعة ورقة موسيقاها، من اجل طيور 

السماء وحيوان البر وسمك البحر، ومن اجل الجبال 

والسهول ومن اجل االشجار والحقول وايضا من اجل 

االنسان الذي خلقته على صورتك ومثالك، كل اعمالك 

  .عظيمة يا رب وكلها تشهد لحكمتك

  

كرك من أجل سالمتنا من الكوارث الطبيعية نش  : الشعب

ترنيمة   :  . والبشرية، إجعلنا نعمل على تفاديها وتخفيف أسبابها

  



نشكرك . نشكرك من أجل بيوتنا وعائالتنا وأصدقائنا  :القائد

. ألنك أعطيتنا عقوالً للتفكير، قلوباً للمحبة وأيد للخدمة

ولكن قبل كل شيء نشكرك من أجل رحمتك علينا 

.أعطيتنا من خالل ابنك يسوع المسيحوالوعود التي 

نصلي يا اهللا من أجل حلول ملكوتك على هذه األرض   : الشعب

إجعلنا أمناء حتى نعامل كل خليقتك . وفي الخليقة أجمع

حجراً، ونباتاً، وحيواناً وبشراً كما يجب وكما يليق بك 

  . وبخاصتك

املة نصل من اجل كنيستك الواحدة الجامعة الشاهدة والع  :القائد

هنا على االرض حتى تقويها بروحك وترشدها برحمتك 

فتكون عاملة من اجل خير االنسان وكرامته ومن اجل 

  . كل خليقتك

ال تدخلنا في التجربة، يا الهنا، وال تجعل الشر يسود   : الشعب

 حيث اخطر التجارب هي الكبرياء حتى إننا في قلوبنا،

نحسب أنفسنا سكان الكون الوحيدين والمستفيدين 

االعلى مرتبة فيه فنبرر أعمالنا ونطمع باألكثر دون 

  . حساب

  

  

  

  : صالة االعتراف

إن قلنا أنه ليس لنا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق "  : لقائدا

فر غإن اعترفنا بخطايانا فاهللا أمين وعادل حتى ي. فينا

 لنعترف أمام الرب". لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم

  : قائلين

 على خليقتك الجميلة أيها الرب القدير يا من إئتمنتنا   : الشعب

ف أمامك بأننا  ، نعتروأوصيتنا بالمحافظة عليها

لقد لوثنا . شوهناها واستنفدنا مواردها دون خجل

ر، اسممنا البحار واألنهوعنا األشجار، قطّوالهواء، 

 سببنا بتغيرت، و او مسؤوليةرمينا نفاياتنا دون حسابو

  .  بشكل ضارالمواسم والفصول
  

   

 بأفعالنا هذه حرمنا المخلوقات نعترف امامك بأننا

من  كانوا او كائنات اخرى، سواء بشرا منا األضعفَ

، وسلبنا من  واالستفادة منها الموارد الطبيعيةبالتنعم 

أغفر لنا يا اهللا خطايانا  .األجيال القادمة هباتك الكثيرة

هذه وساعدنا كي نصحح ما يمكن تصحيحه والعمل 

احمنا من . على مساعدة كل متضرر من الخلل القائم

 المسؤولية ادمة حسالنتائج الطبيعية وأعط األجيال الق

لقد أعطيتنا أن نتمتع بالجمال الديناميكي الذي يتغير مع   . والرحمة والحكمة

  آمين . المواسم والفصول شكالً ولوناً وعطراً

  



ارحمنا يا رب وازرع في قلوبنا محبة الخير والتوق 

خطايانا، اغفر لنا يا رب كل . نحو المساواة والعدل

. التي إقترفناها بالفكر والقول والفعل ضد جاللك االلهي

كما خليقتك اسكن في قلوبنا واعطنا أن نحبك ونحب 

تقوى العم علينا أن نعيش حياة أن. يجب وكما علمتنا أنت

  . آمين. عفة، بواسطة ربنا يسوع المسيحالبر والو

  

  : صالة تأكيد الغفران 

اللهم القدير، الذي تغفر خطايا التائبين، إرحمنا وأعطنا   : القائد

نلتمس منك أن تهب لنا الثقة األكيدة بأنك قد . سالماً

ل صححنا وارشدنا الطريق نحو الكما. غفرت خطايانا

بواسطة  ابنك يسوع . وشدد عزيمتنا ورغبتنا بالصالح

. المسيح، آمين

  

  :قراءة من العهد القديم 

  

  :ترنيمة

  

   27- 18:  8رومية     :قراءة من العهد الجديد

نصلي من اجل الشعوب حتى تعرف ما هو لسالمها   :القائد

وتتوقف الحروب التي تقتل االنسان وتتعدى على 

إجعلنا نحيا في . ن وتدمر البيئةكرامته وتفني الحيوا

هدوء وانسجام مع اخوتنا واخواتنا البشر فنحافظ معا 

  .  على هذه االرض التي اوكلت لنا رعايتها

احرسه يا رب واجعل . نضع أمامك يا رب بلدنا لبنان  : الشعب

السالم العادل والشامل يحل فيه ويسكن في قلوب جميع 

عطنا االستقرار واألمان أ. مواطنيه والقادة القائمين عليه

نذكر . كي نستمر ونشهد السمك فيه حسب ارادتك

أمامك طبيعته المشوهة وجباله المبتورة وأحراجه 

رد له جماله وصحته يا رب وساعدنا كي . المنقرضة

  .نحافظ على ما بقي من ثروته البيئية

نصلي حتى تفتح عيوننا لندرك اننا جميعاً ننتمي الى   : القائد

علمنا ان نستعمل كافة مواهبنا . ن الذي صنعتهذا الكو

وخصوصاً االختراعات البشرية والتقدم العلمي بحكمة، 

فال نتسبب بأذى لخليقتك التي ما زالت تئن وتتمخض 

  .اللهم برحمتك. تحت وطئة اهمالنا وتعدياتنا وانانيتنا

  .اسمع صالتنا واستجب تضرعاتنا  : الشعب

  

  

  

  



 المسيح، الذي له معك ومع الروح كراما لربنا يسوعا  : القائد

القدس كل إكرام وتمجيد والذي علمنا أن نصلي اليك 

  . آمين.... أبانا الذي في السموات : قائلين

  

تقديم العطايا

  

ة تكريس العطاياصال

  

 :ترنيمة

  

:بركةال

اذهبوا الى العالم بسالم حاملين معكم بشارة الحياة لكل خليقة 

 كوكالء صالحين لالعتناء بخليقة اهللا، اهللا، اذهبوا الى العالم

انطلقوا الى الخليقة التي تئن تحت وطئة اهمال االنسان وتعديه 

وانانيته، انطلقوا حاملين رسالة الشفاء لخليقة اهللا ومظهرين كل 

محبة ورحمة تجاه ما صنعه اهللا من نبع قدرته ومحبته مملوئين 

  آمين. خليقة كلهاوعاملين بقوة الروح القدس لمجد اهللا وخير ال

ونعمة ربنا بسوع المسيح ومحبة اهللا االب وشركة الروح القدس 

  . تكون معكم اجمعين

  

  

  

  

  
  

  

  

  


