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 إحتفالّية موسم الخليقةنضمام إلى إلى اإل  رؤساء الكنائسدعوة 
 بالرّب يسوع مخّلصنا وسّيدنا إلى أحّبائنا

 حتفال العالمّي في العام. بدأ اإلةقيتشرين األّول تحتفل العائلة المسيحّية بهبة الخل 4أيلول إلى  1من 
المجموعات  تبّنىالة من أجل الخليقة، واليوم تعندما أقّرت البطريركّية المسكونّية يوم الص 1989

العالقات تبادل  زالوعي وتعزّ  نهي خبرة قوّية وأداة ترفع م الصالة  .هذا القرارالمسكونّية في العالم 
 والخدمات.

ا لتطوير أفق كتابّي كونّي  ل، نأم؟ تجديد بيت هللااميع  نا جهو: بيت ل سنةال هموضوعنا هذ أن نعمل مع 
فهم الكتاب المقّدس، في  تطوير نمط جديدعبر طة النصوص ولكن أوسع، ليس فقط عبر تنشئتنا بواس

الذين يساعدون على  اإلخوة واألخواتعتراف بحكمة ، واإلمسكونة هللا والحياة واألرض، وكّل هذا في 
ا شامال  تجد  متكافال  ومتحابًّا.، ابط امتر ، يد عالمنا ليغدو مجتمع 

 domicile- domestic  فوق األرض ومنها اشتّقت كلمات مثل domeفي سفر التكوين صنع هللا قّبة 
ا وبمعنى آخر وضع هللا الناس كاّفة والحياة . نحن ، في بيت واحدتحت قّبة واحدة، تحت سقف واحد مع 

ا في  ه. حمايتو  بهذا البيتهتمام الرّب البشرّية مهّمة اإلقد أعطى الرّب. و  مسكونةالبيت، في هذا جميع 
غيره على بيت الرّب لقب "المجتمع الحبيب"، المجتمع كثر بن و اإل أطلق القّس د. مارتن لوثر كينغ

 .أعضاؤه رغم أّن لكّل واحد دور خاص ومختلفيتساوى الذي 

حترام وانقطاع التواصل والتدهور إلستغالل وعدم اكّنه اليوم مهّدد بسبب الجشع واإللالبيت هو للجميع، 
ة التي الجغرافيّ  المساحة الممنهج. والخليقة كّلها تصرخ وتئّن. فمنذ فجر الثورة الصناعّية بدأت تتقّلص

فيها قدرة هللا على الخلق. اليوم جزء ضئيل من الضمير اإلنسانّي يقّر بعمل هللا في ترميم  نلتمس
عيش في منزل الرّب، في هذا المجتمع الحبيب. ففي أحسن األحوال األرض وشفائها. فنحن  نسينا أّننا ن

ا.  نسينا ترابطنا األساس، وفي أسوأ األحوال أنكرناه عمد 

ا حبيب ا مؤّلف ا من صّلين ا مجتمع  الحياتّية  مورطيعين. نأمل أن نرتقي فوق األم ةذتالم كي نعود مجّدد 
 روحّية، إلى نمط حياة وعمل بحسب ما رسمه لنا يسوع.الحياة النبوّية وال ىالتعليمّية والمنهجّية إل

على أمل أن نكون أبطاال  في تجديد الحياة، والقادة الخّدام في كّل مجاالت الحياة في المجتمع الحبيب، 
 .مسكونة هللافي 

 .بنعمة هللا
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 ستشارّية لجنة اإلأعضاء الّ  

 .األسقف مارك أندروس، األبرشّية األسقفّية في كاليفورنيا

 ARocha روشا .أ منّظمةالقّس دايف بوكلس، 

 .لوزان للتحفيز على رعاية الخليقة ومنّظمةالقّس إد براون، رعاية الخليقة 

لألبحاث، كامبيون هول، جامعة  ’Laudato Siمركز لوداتو سي ةدروموند، مدير  -د. سيليا دين
 .أوكسفورد

 .في الفاتيكان المستدامة تعزيز التنمية البشرّية دائرة ماري دوفي، أمين سّر، -مونسينيور برونو

 .القّس نورم هابل، برنامج زمن الخلق، أدياليد

 .العمل البيئّي في كنيسة إنكلترا جمعّيةاألسقف نيك هولتام، أسقف سالزبوري، 

 .صلحةالعالمّية للكنائس المُ  شركةد. هيفين جونز، اللجنة التنفيذّية، ال

 سيرافيم كيكوتيس، مطرانّية الروم األرثوذكس في زيمبابوي وأنغوال.متروبوليت زيمبابوي 

 .في كندا ةليكانيّ غاألن الكنيسة مطراناألسقف مارك ماكدونالد، 

 .األب مارتن ميخاليتشك، األمين العاّم لمجلس األساقفة في أوروّبا

 .السّيد مارسيلو ليتيس، األمين العاّم الّتحاد الطلبة المسيحّيين العالميّ 

 .ّتحاد الدولّي للرؤساء العاّمينباتريسا موري، السكرتيرة التنفيذّية لإل

 .د. ألكسندروس ك. باباديروس، مستشار البطريركّية المسكونّية في القسطنطينّية

 .ليكانيّ غاالئتالف األن د. باولو أويتي، مستشار الهوتّي، ومدير إقليم أميركا الالتينّية،

 .تيرفند منّظمةي العاّم، في أامج جماعات التأييد العالمّية والتأثير في الر د. روث فاليريو، مدير برن

 

ودائرة التواصل والعالقات العاّمة ة لجنة الالهوت البيئي لغة العربيّ عداد هذه النسخة بالّ إبتعريب و  قام
  .في مجلس كنائس الشرق األوسط
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 2021 سنةل ةقيالخل موسمموضوع برنامج 
 تجديد بيت هللا؟ اجميع  نا بيت ل

ا لبرنامج  سنوي ا جنة المنّسقة المسكونّية هذا الدليلتطرح اللّ   وضوع هذه . مةقيالخل موسموتقترح موضوع 
 ؟ تجديد بيت هللا.اع  ميجنا بيت ل بعنوان: 2021السنة 

كاتب المزامير: "للرّب األرض وكّل ما فيها". في هذا النشيد تعبيران عن اإليمان: األّول هو أّن  قولي
األرض. والثاني هو أّن هذه الجماعة بكاملها تنتمي إلى الخالق. الكلمة  مجتمعكّل مخلوق ينتمي إلى 

          أو ,Oikoumene ومنها اشتّقت كلمة oikosاليونانّية التي تعّبر عن هذا المجتمع األرضّي هي 
Ecumenical  ّالتي تصف "بيتنا المشترك" كما يسّميه قداسة البابا فرنسيس في منشوره  ،مسكونيّ  أي

لك الرّب، وكّل مخلوق عزيز ينتمي إلى هذا األرض هي مُ أّي . بيتنا المشترك، ’Laudato Siالثاني 
 شترك.البيت المُ 

 نشير إلى شبكة عالقات مترابطة تحافظ على عافية األرض oikosعبر ترسيخ موضوعنا في مفهوم 
، وهذه كّلها تؤّدي دور ا ةبين الحيوانات والنباتات والكائنات الحيّ  قة. وكلمة بيئة تصف العالوسالمتها

حيويًّا في المحافظة على هذا المجتمع العزيز. كّل مخلوق مهّم ويسهم في صّحة  التنّوع البيولوجّي في 
في المجتمع.  ات المترابطة األساسّيةيئّي الذي يعيش فيه. ويندرج البشر ضمن هذه العالقالنظام الب

 .تعتني بنا المخلوقات األخرى واألرضقون من مواّد هذه األرض و نحن مخلو 

ا مغزى بيئّي. جتماعّية والسياسّية تؤّثر في توازن قتصادّية واإلالعالقات اإل العالقات البشرّية لها أيض 
 ،أصل معدنيّ من كان  الخليقة. كّل ما نصّنعه أو نستعمله أو ننتجه يستمّد جذوره من األرض، سواء

النظام الكونّي، وفي قدرة األرض  قدرةحيوانّي. عاداتنا في استهالك الطاقة والسلع تؤّثر في  ونباتّي أ
ير مباشر في األسرة البشرّية قتصادّية والسياسّية لها تأث. العالقات اإلةحياالواستمرار  التعافي على 

يذّكرنا هللا بأّنه من بين المخلوقات األخرى  15: 2وأكثر من ذلك في أعضاء بيت هللا. في سفر التكوين 
 والمحافظة عليه. تهأعطى الرّب البشرّية مهّمة خاّصة أال وهي العناية ببي

ة. باإليمان كم  تطّلب مّنا إيمان ا وفهم ا وح  قتصادّية والسياسّية يجتماعّية واإلتعزيز العالقات البيئّية واإل
ة ب  ّية وحّية. األرض ه  نتذّكر مع كاتب المزامير أّننا لسنا وكالء على خليقة جامدة، بل رعاة خليقة حيو 

بالعقل يمكننا أن نمّيز أفضل  لسيطرة عليها بل لحمايتها.لونحن مدعّوون ال  بين أيدينا، وضعت أمانة
من الحدود البيئّية قتصادّية وتكنولوجّية وسياسّية تستمّد جذورها إهندسات  وابتكار، حماية الحياةلبل السُ 
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وبالتقاليد  وتحّوالتها،ا باألنظمة الطبيعّية الحكمة نحن نولي اهتمام ا خاصًّ ببيتنا المشترك. و التي يرسمها 
 الكلمة والروح.  من خالل عن نفسه وبكشف هللا الموروثة واألصلّية

بدال  من الحفاظ واإلستهالك قتصادنا تبع ا لمنطق األسواق إة، رّتبت البشرّية نمط حياتنا و ولقرون عدّ 
قتصادّية إاستغّل بيت هللا وجعل الخليقة وسيلة ألغراض  ئطااألرض. هذا المنطق الخ قدراتعلى 

دان الموطن ينتج منه فق ،بهدف الربح ،ستغالل األرض والنبات والحيوان والمعادنإوسياسّية. حاليًّا، 
 اإلختاللمهّددة بيوتهم بالخطر بسبب الضمنها البشر من الطبيعّي الذي هو مسكن ماليين األجناس، 

أّنه في عصر األنثروبوسين هذا )أي تأثير البشر في  علمي ا نعرفواألضرار الناجمة عنه.  يالمناخ
أزمة المناخ الحالّية ب تصاديعّي واإلقجتماسّبب التدهور البيئّي واإلت ،األنظمة البيئّية وجيولوجيا األرض(

لبحث عن األجوبة والوسائل التي تبني على انا بر . الحكمة تجوعدم توازنها ختالل البيئةفي إسّرع و 
ا أخضرإ أنظمة سياسّية وتطوير  يهدف إلى الحّد من المخاطر البيئّية، تحقيق التنمية المستدامة ،قتصاد 

 تعّزز حياة الكوكب والبشر.عادلة 

دعوة المعمودّية  . وضمن سياق الرجاء، فإنّ باستمرار نا الثقة بأّن روح هللا يجّدد وجه األرضيمنحاإليمان 
. في المسيح، دعانا هللا إلى المشاركة فنعمل ونحفظ حديقة هللاتحّررنا وتدفعنا إلى العودة إلى مهّمتنا 

 العالقات بين كّل الخالئق. تصحيحفي تجديد كّل المسكونة، والحفاظ على مكان لكّل مخلوق، و 

الليتورجّي هذا، تدعو العائلة المسيحّية المسكونّية كّل أسرة وكّل مجتمع إلى التوبة  موسم الخليقةخالل 
قتصاد حياتّي صحيح إقتصادّية، والتوّجه إلى جتماعّية واإلالسياسّية واإل ةنظماألإعادة رسم العمل على و 

 في بيتنا المشترك.   موضوعةالبيئّية الحترام الحدود إومستدام على قاعدة 

رعاية تحّول بيئّي إلى نّية، عبر دعوتنا في المعمودّية نأمل أن يجّدد زمن الخليقة هذا وحدتنا المسكو   
 هللا. مسكونةشارك في تجديد ين لكّل الخالئق بيت ا مزدهر ا، و ؤمّ ي
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 2021 موسم الخليقة لسنة صالة
 ،الكلّ  خالقيا 

محّبتك خلقت الكون ليكون ملجأ للجميع. وبحكمتك المقّدسة صنعت األرض فيض من  كألنّ  نشكرك،
ك ويعتني الواحد جزء من الخليقة يمّجد والماء والهواء. كلّ  رضر تنّوع الكائنات الحّية التي تمأل األه  ظ  لتُ 

 الحياة.في هذه  من موقعهباآلخر 

ا مع كاتب المزاميرننشُد  ا تضع فيه  ألّنه ،مديح  في بيتك "حّتى العصفور وجد له مأوى، واليمامة عشًّ
ات كي يسود التناغم مخلوقالكرامة كّل  أنت يا رّب، أوكلت للبشر رعاية بستانك والحفاظ علىأفراخها". 
 .فرة الحياةفي ظّل و 

كنا ال يتناغم ستهالأصبح إدفع الكوكب إلى أبعد من حدوده. و  للتسّلط والقّوةأّن حّبنا نعترف يا رّب،  
نظُ وانهارت نُ  ،أجناس كثيرة فانقرضت ،مع إيقاع األرض وقدرتها على شفاء ذاتها تنبض  كانت  م وم واط 

ر صحّ ت أغفر لنا يا رّب لم  إقترفت أيدينا من من قعر البحار والمحيطات حتى قمم الجبال.بالحياة 
ات بفعل الصراعوتهاجر العائالت تتشّرد ن فكّم م ومجاعة وحرائق وحرمان المخلوقات من ُقوت ها.اّف فوج

 السالم. واألزمات باحثة عن األمان و 

في مياه والدتنا يفعل ، كما قلوبناالخالق  روحك يحّرك  أن ،هذا ةقيالخل موسم فينسألك يا رّب، 
نا بنعتمك ر  . أن  عالمنا المفتدى المحبوبونجد مكاننا الالئق في  المسيحومعمودّيتنا. أعطنا إيمان ا لنتبع 

نشكرك ألّنك إخترتنا لنعمل ونحفظ األرض. ألهج . وعيش دعوتنا لعناية ببيتنا المشتركبا عهدلنجّدد ال
 روحك القّدوس في تجديد وجه األرض وتأمين منزل آمن للجميع.لننقاد لقلوبنا 

لحياة. اإلله صانع افنمجدك أيها اآلب الخالق مع إبنك، الُبشرى الساّرة لكل الخليقة، وروحك القدوس 
 .الواحد. آمين
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 2021 لسنة موسم الخليقةشعار برنامج 

 إبراهيم بيت
 رمز إلى بيت للجميع.تي تإبراهيم ال مضافةهذه السنة هو  موسم الخليقة إحتفالية شعار

(. 18 فيه ثالثة غرباء، وقد اّتضح أّنهم مالئكة الرّب )تكوين كبيت استقبالمضافتهما  ةراهيم وسار فتح إب
هي رمز  مضافةمصدر بركة لكّل األرض. ال ةستضافة إبراهيم وسار إوعبر فتح بيت للجميع شّكلت 

، البشرّية المخلوقاتلبدء برعاية الخليقة كفعل ضيافة أساسّية تحفظ مكان ا لكّل إلى ادعوتنا المسكونّية 
 في بيت هللا. ،في بيتنا المشترك ،البشرّيةوغير 

إبراهيم في حديقة الكنيسة أو في فسحة خضراء تعبير ا عن استضافة  هذه السنة، إعمل على بناء مضافة
بعض  قد يجتمع أو ،وألجلهم المستضعفينالة مع إلى الص الرعاياكّل الكائنات المستثناة. قد تدعى 

خالل إقامة  إلى نّية الرعّية في خلق بيت للجميع،ة ضافملا ترمز هذهاألفراد للصالة معك. وقد 
 . زمن الخلقب عند اإلحتفال اتالنشاطات أو الصلو 

ة هي أحيان ا ضافإبراهيم من جهات عّدة حّتى إذا مّر أحد ما يشعر أّنه مرّحب به. الم مضافةقد تفتح 
اشعار للحوار، خص  اليوم هي عالمة دعوتناالمضافة . إبراهيمعن المنبثقة  السماوية  ديانن األبي وص 

 مساحات آمنة للحوار والتبّصر. إلى إيجادبين األديان والمذاهب  المشتركة

ثير أة ملجأ أو مالذ ا. وهي تربطنا بالمشّردين والالجئين وكّل من كان يجول ويتنّقل بفعل تضافتمّثل الم
 عصفور يجد ملجأ يبني فيه عّشه ويضع فيهبأّن في بيت هللا حّتى ال 84تبّدل المناخ. يذّكرنا المزمور 

 .فراخه

انقرأ أّن "الكلمة صار  14: 1في إنجيل يوحّنا  أّن يسوع جاء بة قد يذّكرنا ضافبيننا". رمز الم حلّ و  جسد 
ليسكن بيننا كعالمة على محّبة هللا اآلب. المحّبة هي أساس إيماننا، وهي تدعونا إلى أن نحّب جيراننا 

 بيتنا المشترك والمحافظة عليه. رعايةعبر 

ا رمز البساطة. بين الشبابضافالم إلى ما هو أساس حقيبة الو  مضافةالترمز  ،بخاّصة ،ة هي أيض 
الذين  أو شبه البدو الرّحل مثل البدو لمتاحة والتنّقل بخّفة في األرض.وكاٍف للعيش ضمن اإلمكانّيات ا

محترم ا  ،يكون المرء مستضعف ا، مّتكال  على خيرات األرضمعنى أن ة إبراهيم وسار  نعرفهم اليوم. أدرك
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الذي يعرف أّننا عابرون  الذي يزور األماكن المقّدسة ّج اة هي رمز الحضافبوداعة. الم يحياإيقاعها و 
 وأّن آثار خطواتنا يجب أن تكون خفيفة على األرض.  ،في هذه الحياة

 موسم الخليقةحتفال بأفكار حول كيفّية اإل
 موسم الخليقة 

لتزام. إّنه زمن مسكونّي سنوّي فيه حتفال واإلخالق وكّل الخليقة عبر اإلمع الهو فرصة لتجديد عالقتنا 
 .، المسكونةفي منزلنا المشترك واحدة نصّلي ونعمل مع ا كعائلة مسيحّية

أفكار ا عّدة متوّفرة قترحت إالمسكونّية  موسم الخليقة. وشبكة بموسم الخليقةحتفال ق كثيرة لإلرُ هناك طُ 
للتعّرف إلى أفكار وحمالت أخرى من ضمنها  SeasonofCreation.orgأدناه. ُيرجى زيارة موقعنا 

 www.mecc.orgأو موقع مجلس كنائس الشرق األوسط للغة العربّية  ،مبادرات خاّصة بكّل طائفة
  .#SeasonOfCreationMEأو هاشتاغ 

 

، وبعد SeasonofCreation.orgلحدث الذي تنّظمه تأّكد أّنك تسّجله على موقع لوفيما أنت تحّضر 
. عندك الحضور ويزدادالعالمّية بحيث تلهم اآلخرين  ةقيالخل موسمرطة احتفالك على خإذلك يظهر 

خبرتك مع حتفالك إحرص على مشاركة إومهما كان  مين المراجع اإلضافّية.أونحن سنّتصل بك لت
 اآلخرين.

حّمل منشورك وتغريدتك على حتفال. حّمل صورك وقصصك خالل التخطيط وخالل اإل
SeasonofCreation#  وستظهر على موقعSeasonofCreation .على اإلنترنت 

على الفيسبوك   SeasonofCreationME #MECC# المحتفلين باللغة العربية عبر انضّم إلى 
  وشارك خبراتك.

 

 العيشستمرارية اشّجع على 
 بإجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة على المستوى الفردّي    مّ ق  

ا للتفكير في كيفّية تأثير أنماط حياتنا على البيئة واإل ةقيالخل موسميعّد   لتزام بأساليب عيش وقت ا رائع 
ستدامة في مجاالت قليلة يشّكل فرق ا إستدامة. ويكمن الخبر الساّر في أّن اختيار نمط حياة أكثر إأكثر 

http://www.mecc.org/
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ش  كبير ا على المستوى العاّم. وبحسب المثل القائل: "  ، فإنّ ببساطة"ببساطة حّتى يعيش اآلخرون  لن ع 
  وسيلة تضمن أّن كوكبنا هو حقًّا موطن للجميع. العيش ببساطة

 .بإجراء تغييرات أكثر استدامة على مستوى المؤّسسة مّ ق  
  ّكبير وينتج منه تراجع ملموس في اآلثار البيئّية السلبّية.  مستوى المؤّسسة وقع  يرات على للتغي 
  التي رسمها مجلس  ،قتصاد الحياة والعدالة البيئّيةإعتمد خارطة الطريق للرعايا والكنائس من أجل إ

 قتصاد ومع محيطنا البيئّي. بهدف تغيير طريقة تعاملنا مع اإل ،الكنائس العالميّ 
 مثل التدفئة واإلضاءة والتهوئة والعزل،  للتأّكد من سالمتها،لطاقة في مرافق مؤّسستك إجراء فحص ل

 العديد من اآلثار السلبّية.عليك ما يوّفر 
  لدى الكنائس اليوم شبكات ومنّصات لدعم العائالت والكنائس والجماعات التي ترغب في إجراء

طّورت كما . GroeneKerkenيسة الخضراءكالكنيسة الهولندية تحت عنوان الكن يرات مستدامةتغيّ 
. كما يطلق الفاتيكان هذا التعّهدقامت بوالكنيسة األسقفّية  منّصة الكنيسة البيئّية  ARocha منّظمة

، والتي ستدعم المؤّسسات واألسر الكاثوليكّية لمراقبة تأثيرها "التفاعلّية Laudato Si"منّصة عمل 
 ة.مجاالت عدّ ّتخاذ الخطوات المناسبة في وإل

 

 دسان  تنظيم نشاط م  
  منّظمةنّظم حملة تنظيف شاطئ ما أو مجرى نهر خالل الحملة الدولّية للتنظيف في أيلول. تقّدم 

ARocha .العّدة الالزمة 
  أضف إلى حملة التنظيف هذه إحصاء األكياس البالستيكّية وذكر أعدادها وأنواعها وذلك لمعرفة

 Break Free from منّظمةالشركات المسؤولة عن التلّوث البالستيكّي. وهذه المبادرة قامت بها 
Plastics. .)تخّلص من المواّد البالستيكّية( 

 م تتناسب والمناخ.نّظم نشاط ا تعليميًّا تقّدم فيه وجبة طعا 
  ّلتعرف  أنظر هنالمشاركة. إلى ام الدعم وادُع المجتمع المحّلّي أنشئ حديقة للرعّية يمكنها أن تقد

 كيف تجعل من حديقتك حديقة تتالءم والمناخ.
  ختيار أنواع الشجر والمكان إنّظم نشاط ا مسكونيًّا لزراعة األشجار يتضّمن خدمة صالة. دليلك إلى

لدعم مبادرة األمم المّتحدة في مجال  شجرة 75 زرع . يمكنك ربطه بنشاطهو هناعتها المناسب لزرا 
 تغّير المناخ.

  تجهيز موطن صّحّي سليم للمساعدة على ترميم األراضي المحّلّية ودعم التنّوع البيولوجّي كما حدث
   بيعة.الصندوق العالمّي للط منّظمةفي موقع سانت كاتري. معلومات إضافّية متوّفرة في 
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   www.mecc.org لكترونياإل  موقعنا على أخرى  ةعدّ  قتراحاتا تجدوا أن يمكنكم

 زنامة عالمّية باألحداثر 
طريقتها الخاّصة، تقّدم بعض على  ةقيالخل موسمة حول العالم تحتفل بفي حين أّن كّل جماعة مسيحيّ 

ا لربط  على هذه المعلومات عبر الجماعات بعضها ببعض، ويمكنك أن تحصل هذه األحداث فرص 
 موقع هذه الرزنامة

he global calendar of events on the Season of Creation websiteT 

 موسمفتتاح إستعلنان  ،عبر اإلنترنت ،ي صالةأنت مدعّو بشكل خاّص إلى أن تنضّم إلى خدمت  
 تامه.تخإو  ةقيالخل

 

 : سبتمبر/أيلول 1
 الصالة العالمّي الخاّص بالخليقةيوم  /ةقيت خاّصة بيوم الخلاإلنترنعلى  خدمة صالة

ا باليوم العالمّي للصالة من أجل الخليقة، يفتتح اإل حتفال هذه السنة. يوم الخليقة، المعروف أيض 
العالمّي وقيادات أخرى دعوا قداسة البابا فرنسيس وقداسة البطريرك برثلماوس، ومجلس الكنائس 

حتفال به. سيجتمع القادة المسيحّيون في أّسيزي ليرفعوا صالة مسكونّية. على الصعيد المؤمنين إلى اإل
حتفال مع ا ت وذلك لنبتهج باإلالمشاركة في الصالة عبر اإلنترن العالمّي المسيحّيون مدعّوون إلى

  SeasonofCreation.orgى الرابط التالي: ببيتنا المشترك. المزيد من المعلومات تجده عل

 

  :أكتوبر /تشرين األّول 4

  القّديس فرنسيسعيد  يوم

الرابع من تشرين  تقاليد كثيرة تعتبر القّديس فرنسيس مصدر إلهام ومرشد للذين يحمون الخليقة.
. سيجتمع المؤمنون ةقيالخل موسمهو يوم عيد القّديس فرنسيس واليوم األخير من برنامج  أكتوبر/األّول

كيف أّن القّديس فرنسيس عّبد لهم طريق رحلتهم  ليتأّملوامن حول العالم في صالة عبر اإلنترنت، 
ا طيلة شهر كامل. يمكنك أن تجد ال وليحتفلواالروحّية،  معلومات حول التسجيل للمشاركة في مع 

 SeasonofCreation.org جتماعّي وعبر الرابطالصالة عبر وسائل التواصل اإل

https://seasonofcreation.org/events/
http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
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ويمكنك اإلنضمام إلى اإلحتفاالت المحلية في الشرق األوسط، لذا الرجاء المتابعة على صفحة مجلس 
  #SeasonOfCreatioME #MECC ط و شبكات التواصل اإلجتماعيكنائس الشرق األوس

 جتماعيّ نضّم إلينا على وسائل التواصل اإلإ

حتفالك. وهناك إجتماعّي، للصالة والتأّمل ومشاركة األخبار حول نضّم إلينا، على وسائل التواصل اإلإ
 اعمة تتشّكل على الفيسبوك وتويتر.دمجموعة 

على تويتر وإنستغرام  SeasonOfCreation# ستخدام هاشتاغإنضّم إلى المجموعة العالمّية عبر إ
  .ةقيالخل بموسم مجلس كنائس الشرق األوسط القسم الخاص وفيسبوك. وقد تظهر أخبارك على موقع

على صفحات فيسبوك وتويتر.  ةقيالخل موسم اإلعجاب أو إلى متابعة أخبار إبداء ندعوك إلى
ا إلى اإل ت لتحصل على آخر على اإلنترن موسم الخليقةلى مجموعة نضمام إوندعوك أيض 

 المستجّدات وتشارك في النقاشات.

 موسم الخليقةنبذة عن 
لصالة ورعاية إلى امليار مسيحّي حول العالم  2.2هو فترة من السنة يدعى فيها  موسم الخليقة
 .أكتوبر/تشرين األّول 4وحّتى  سبتمبر/أيلول 1الزمن الليتورجّي يستمّر من الخليقة. هذا 

 القدرة علىيوّحد العائلة المسيحّية العالمّية حول هدف واحد مشترك. وهو كذلك يؤّمن  ةقيالخل موسم
 حتفال بخدمة الصالة ويلتزم بمجموعة من الخطوات لرعاية الخليقة.اإل

 نبذة تاريخّية
 سبتمبر/، األّول من أيلول1989البطريرك المسكونّي األرثوذكسّي ديميتريوس، في العام  قداسة أعلن

عتمدت الكنائس المسيحّية في أوروّبا هذا العيد، أّما إ  2001يوم صالة من أجل الخليقة. وفي العام 
 .2015البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكّية فأقّره في العام قداسة 

 4و سبتمبر/أيلول 1بين  بموسم الخليقةتحتفل  ةدخيرة، بدأت كنائس مسيحّية عّ وفي السنوات األ
يس فرنسيس هو من أّلف والقدّ  يوم عيد القّديس فرنسيس حسب التقويم الغربّي. أكتوبر/تشرين األّول

 نشيد الخالئق، وعّزز من شأن البيئة.

تدعو المؤمنين إلى التقّيد بهذا الشهر، ومنها بيان األساقفة  في السنوات األخيرةصدرت بيانات عّدة 
، 2007، والجمعّية األوروّبّية المسكونّية الثالثة في سيبيو العام 2003الكاثوليك في الفيليّبين العام 

 .2008ومجلس الكنائس العالمّي العام 
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 جنة المنّسقة  اللّ 
زدياد الحاجة والضرورة لمعالجة معضلة البيئة المتفاقمة، دعت الكنائس المسيحّية إلى تدعيم إمع 

تجاوب  علىتشّدد  مراجعأّمنت  موسم الخليقةلجنة المنّسقة في برنامج ابتها الموّحدة. الّ جستإ
 أّمل والعمل.المسيحّيين، كّل بالطريقة التي يراها تتناسب مع طائفته خالل هذا الزمن المشترك من الت

 ّتحاد اللوثرّي العالمّي، دائرة تعزيز التنمية البشرّيةتتأّلف اللجنة المنّسقة من مجلس الكنائس العالمّي، اإل
ة للمناخ، الشبكة في الفاتيكان، التحالف اإلنجيلّي العالمّي، الحركة الكاثوليكّية العالميّ  المستدامة

س المصلحة، الشبكة األوروّبّية ئللكنا ةالعالميّ  الشركةة بالخليقة، ليكانّية للبيئة،  شبكة لوزان للعنايغاألن
 . Christian Aidد، وكريستشين إيAct Alliance المسيحّية للبيئة، وآكت أليانس

، ’Laudato Siالبابا فرنسيس المعروف بـــــقداسة وكشبكة مسكونّية نحن ملهمون بالنداء الذي أطلقه 
كوكبنا، والمطلوب مّنا تضامن كونّي جديد حيث المستضعفون يتلّقون  وذلك لفتح حوار حول مستقبل

 تنضّم إلينا وتشاركنا في جهودنا.إلى أن حفظ لهم كرامتهم. ونحن ندعوك الدعم وتُ 

كما ارتأى مجلس كنائس الشرق األوسط أن يتبنى هذا النداء في المنطقة ويترجم كتّيب الصالة الخاص 
 بموسم الخليقة إلى اّللغة العربّية وإحياء إحتفاالت وصلوات تجمع الكنائس المحلّية كاّفة. 

 المساهمون 
 وهم:  وإصداره كتابة هذا المنشور ومراجعته فيالذين ساهموا  ون لكلّ نحن ممتنّ 

 ARocha .د. دايف بوكلس، منظّمة أ. روشا. القّس د. لوك أندريانوس، مجلس الكنائس العالميّ 

جوان كونروي، رئيس الجمعّية اللوثرّية األميركّية الهندّية في آالسكا والكنيسة اإلنجيلّية اللوثرّية  القّس 
ستيفان غالي، االّتحاد اللوثرّي  .بيئةة للسيسيليا دالوغليو، الحركة الكاثوليكّية العالميّ  في أميركا.

األب جوشتروم كوريتادام، دائرة التنمية البشرّية  .د. هنريك غراب، مجلس الكنائس العالميّ  .العالميّ 
أ.  منّظمة راشيل ماندر، .كريستينا ليانو، الحركة الكاثوليكّية العالمّية للبيئة .في الفاتيكانالمستدامة 

جو ماونتفورد،  .ليكانّية العالمّية للبيئةغليكان الخضر/ الشبكة األنغماش، األنالقّس د. راشيل  .روشا
القّس  .القّس د. بيتر بافلوفيتش، الشبكة األوروّبّية المسيحّية للبيئة . Christian Aidكريستشين إيد

 .كّية العالمّية للبيئةغابريال لوبيز سانتامارّيا، الحركة الكاثولي .ّتحاد اللوثرّي العالميّ اإل د. تشاد ريمر،
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 بموسم الخليقةخدمة الصالة المسكونّية الخاّصة 
 اجميع  نا بيت لمة: مقدّ 

مسيحّية معروفة  مستوحاة من تقاليد  2021 سنةخدمة صالة  ،باإلضافة إلى مراجع مسكونّية عديدة
األجناس والمعادن . وفي هذا السياق فإّن عبارة "الشعب" تشير إلى سائر ينصليّ األ لدى سّكان أميركا

وحّتى النجوم في السماء. ومن بين هذا الشعب الجنس البشرّي، النباتات، الدواّب، الطيور والصخور 
 والنجوم وما إلى ذلك. كّل الشعب يجب أن يجد ملجأ في بيت الرّب.

ق بيت وسط رمز لنّية الرعّية في خلالإبراهيم في  إبن  مضافة ،حتفال المسكونيّ وفيما أنت تخّطط لإل
ا أن تحّضر مكان ا تضع فيه كّل األشياء الطبيعّية التي تمّثل األرض والشعوب  للجميع. يمكنك أيض 

 ومحيطك. رعيّتك   الموجودة فياألخرى 

  .ش :حرفبعد  تكون  مشاركة الشعبفي حين أّن  حرف: م بعد المحتفلينأدوار 

 

 أهال  وسهال  

 تنّوعها.األرض بكّل حافظ نجتمع باسم الرّب الخالق والمخّلص و م: 

خالق الكون، مصدر كّل حياة، الذي تنشد له المالئكة، النور  ،حيّ اإلله الالمجد للثالوث القّدوس! 
 الجميع. تحييالعجيب لكّل األسرار المعلومة وغير المعلومة، والحياة التي 

 )القّديسة هيلدغارد من بينغين، القرن الثالث عشر(. 

 ترحيب

 سم يسوع،إصديق ب نرّحب بكلّ م: 

 المولود من مريم وابن يوسف، 

 د األربعين،و حفيد داو إبن حفيد عالي الذي كان 

 ،ابن يّسى

  الذي كان من راحاب  حفيد راعوث وبوعز

 بن يعقوبإالحفيد السابع ليهوذا 
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 بن رفقة وإسحقإ

 وإبراهيم ةبن سار إ

 بن حفيد أنوخ الذي سار مع هللاإالمتحّدر من نوح، 

 األرض والخالق يمن حّواء وآدم ولد   الحفيد الرابعبن إ

 ومن أنت أّيها الصديق؟

 هذه األفكار مع جارك. ةشاركالى مسمك و إندعوك إلى التفكير في أسالفك أو في معنى 

سم المولود في بيت لحم، الذي عاش الجئ ا في مصر، وترعرع في الناصرة بالقرب من إنحن نجتمع ب
 أين هو البيت بالنسبة إليك؟ ،نهر األردّن. نحن نرّحب بك من بيتكبحر الجليل الذي يغّذي 

نحن ندعوك إلى التفكير في موطنك األصلّي وفي بيئتك المحّلّية، كيف تصف بيتك؟ شارك هذه األفكار 
 مع جارك.

كّل مخلوق واألرض  حافظسم الرّب الخالق والمخّلص و إمن األمكنة التي ندعوها البيت، نحن مجتمعون ب
 التي هي بيتنا المشترك.

 المزاميرتالوة 

 ما أحّب مساكنك  م: 

 !الجنوديا رّب 

 للرّب األرض وكّل ما فيها!ش: 

 وتذوب نفسي تشتاق م: 

 إلى ديار الرّب؛

     ويهّلل قلبي وجسمي

 لإلله الحّي.

 وكّل ما فيها!للرّب األرض ش: 

 العصفور وجد له مأوى،م: 

ا،واليمامة   عشًّ
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 تضع فيه أفراخها

 ،الجنود عند مذابحك، يا ربّ 

 ،للساكنين في بيتك طوبى

 .أبدا  يسبحونك

 للرّب األرض وكّل ما فيها!ش: 
 يعبُروَن في وادي الَجفاِف،م:  

 فَيَجعَلونَهُ ُعيوَن ماٍء،

 .بل بُركا يغُمُرها الَمَطرُ 

 ، لجنوديا رّب ا

 ل عليك.المّتك   نسانلإل طوبى

 األرض وكّل ما فيها!للرّب ش: 
  (24 و 84 ين)مقتبس من المزمور 

 

 ألرضمن أجل اتقديم الشكر 

 ستمع إلى أفكار شعبك.إأّيها الخالق، قّوة كّل الخالئق، نحن نمّجدك. م: 

 رعاية خليقتك في الشرق والجنوب والغرب والشمال. نكّرم روحك الذي يجّدد العالم ويدعونا إلى 

الحياة. تعال أّيها الروح القدس العظيم  دورةفي  ائتمنتنا عليهانعيش بحسب الطرق التي ل دعوتنا يا هللا،
 سمك.إنجتمع ب اذ

  باتّجاه بالصالة نبدأ التالية. الصلوات نتلو فيما األربع الجهات نحو أجسادنا نوّجه نحن
 الساعة عقارب بحسب صالة كلّ  مع وندور نتابع ثمّ  الشرق 

. مع بداية كل يوم مقّدس نفتش عن رؤى جمال الصباحو مكان الفجر والشروق،  ،الشرق  نّتجه نحوم: 
 جديدة.  عندما ينبلج الصباح ثانّية، نكّرم الحياة حولنا وفينا ونشّع بالنور ونصّلي، 

 س، تعال  تعال أّيها الروح القد  ش: 
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مع ا صوت الموت المؤلم وصوت  . يختلطرضحكمة في األوالمكان النمّو  ،ونّتجه نحو الجنوبم: 
 ونصّلي، نابو خفق قلإستمرار حياتنا و األرض نشكر الرب للتراب الذي تحت أقدامنا فمن . فرحالوالدة ال

 س، تعال  تعال أّيها الروح القد  ش: 

لى نهاية كّل يوم وافعم حياتنا إ. أرشدنا إنتشار بشارة اإلنجيل والرؤى مكان  ،ونّتجه نحو الغربم: 
 بالسالم. ونصّلي،

 س، تعال  تعال أّيها الروح القد  ش: 

والريح والمطر. إلى يسوع الذي  جأرضنا بالثل لفّ ننظر إلى الرّب خالقنا الذي ي، ونّتجه نحو الشمالم: 
 لهمنا. ونصّلي،س الذي يأتي ليُ بمحّبته  كّل الشعوب. والروح القدُ يغمر رحمته ونعمته، و  فريمألنا بوا

 س، تعال  أّيها الروح القد  تعال ش: 
   .، الكنيسة اإلنجيلّية اللوثرّية في أميركا(ي كونرو  -حتفال بالخليقة: تكريم الشعوب األصلّية، كيلي شيرمان)مقتبس من اإل

 
 ترنيمة

  رّتل ترنيمة تسّبح هللا كخالق. وإذا أمكن إبحث عن ترنيمة موّحدة بين كّل التقاليد المشاركة

 

 صالة إعتراف    

ُلنا وت حكُمنا وُتن تُج ثمار ا متنوّ عة  مع  زهوٍر ": م نا األرض، التي ت حم  بَّحا ، يا سيّ دي، ألختنا وأمّ  ُكن  ُمس 
نة وأعشاب  ."ملوَّ

بهذه الكلمات يذّكرنا القّديس فرنسيس األّسيزّي بأّن بيتنا المشترك هو كأخت لنا نتشارك معها حياتنا، 
م دتفتح ذراعيها لتضّمنا. هذه األخت اليوم تنادينا ألّن األذى الذي ألحقناه بها بسبب عوكأّم جميلة 

 ا. ولهذا فإّن األرض مثقلة وخربة، وهي األكثرنستخدامنا الخيرات التي أنعم بها هللا عليإمسؤولّيتنا وسوء 
 . (22: 8مّخض" )رومية ؛ "هي تئّن وتتةإهماال  وسوء معامل

    .('Laudato Siالبابا فرنسيس قداسة  العامة الرسالة)مقتبس من 
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ماليين العائالت اليوم من تشّردت  ،لم يجد يسوع مكان ا يسند إليه رأسه. بسبب إرادتنا المتسّلطةم: 
النظيفة وإلى مجاري الصرف الصّحّي وإلى األماكن الالئقة  الشفة منازلها. والعديد منها يفتقر إلى مياه

 للنظافة الشخصّية.

 .إرحمنا يا هللا، من أجل األرض وكّل ما فيهاش: 

ستعمال األرض والتربة والماء والهواء، انُتهكت إللثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. ولكوننا أسأنا م: 
 بعد اليوم.لها الموائل، وماليين األجناس ال ملجأ 

 .إرحمنا يا هللا، من أجل األرض وكّل ما فيهاش: 

دّمر أراضي السّكان ونعمة لكّل شعوب األرض. ولكن عندما نستغّل هبات الخليقة تُ وعدك بركة كان 
 األرض يخسرون سبل معيشتهم.في جوار األصلّيين، والذين يعيشون 

 .إرحمنا يا هللا، من أجل األرض وكّل ما فيهاش: 

بينما نحن كبشر نختار األمان ألنفسنا فحسب، توّفر ملجأ لكثيرين.  أّنهاصغيرة الحّبة الخردل عظمة م: 
 ة المتبادلة والضيافة المخلصة لشركائنا في الخليقة.ايبدال  من أن نقّدم الرع

 .إرحمنا يا هللا، من أجل األرض وكّل ما فيها ش:

بلت أجسادنا من عناصرها، فنحن نتنّفس (، وجُ 7: 2"أّننا من تراب هذه األرض" )تكوين لنتذّكر م: 
ا ونداء. هذا فلنعتبر. باركةها المهها المقّدس، ونحصل على الحياة من مياهواء  عهد 

، ومن إرادتنا في السيطرة على جنتكقتالع أنفسنا من منزلنا في من قلوبنا الرغبة في إيا رّب،  انزع
. وتدوم. إجمعنا في عالقات قوّية وصحيحة تشفي على األرض ونحافظ نعملثانية أن  رشدناأرضك. أ

 أنرنا بروحك الذي يجّدد وجه األرض ويصون منزل الجميع. آمين.

 .قراءات من الكتاب المقّدس تتبعها عظة أو تأّمالت المشاركين

ا محّليًّا انتق   أو ،المرجع هذا يقّدمها التي القراءات أنظر   صالتك. بخدمة الخاّص  اإلطار يعكس نصًّ
ا تجد  البرنامج موقع على قتراحاتاإل بعض أيض 

 ترنيمة

  موّحدة ترنيمة عن فّتش أمكن إذا الخليقة. في البيولوجيّ  التنوّع تسبّح ترنيمة رّتل 
 بالموضوع. خاصة ترانيم تتضمّن حةالئ تجد الخليقة موسم موقع على .المشاركة التقاليد كلّ  بين 
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 إيمانو  إعتراف 

 لك الخالق الذي جبلنا على صورته.نحن مُ م: 

  نحن نتشارك الحياة مع كّل الخليقة. نحن نحيا، بالّل بالّل  نحن نتنّفس، بالّل ش: 

 .نحن ملك يسوع المسيح أيقونة هللا والبشرّيةم: 

 حيا، وعبره نحن تصالحنا.ي ه هللاب يسوع المسيح  يتنّفس هللا،بش: 

 .س الذي يعطينا حياة جديدة ويقّوي إيماننانحن ملك الروح القدُ م: 

 حيا الحّق، روح الرّب يحّركنا على الدواميبالروح تتنّفس المحّبة، بالروح ش: 

 .نحن ملك الثالوث القّدوس الذي هو واحد في الكّل وثالثة في واحدم: 

بلنا جميع ا ، بالمسيح خل  بالّل ش:   .حدنا جميع اإتّ  سجميع ا ، بالروح القد   صنا ج 

ا نحن م:   .بيتنا المشترك وفياألرض، من مع 

 للرّب األرض وكّل ما فيهاش: 
    .(بتصرف )بير هارلينغ

 

 تقدمة وصالة

خدمة تسهم في ترميم البيئة ب تقوم أنأو  ،قد ترغب في أن تقّدم شيئ ا ما، أو أن تجمع المال لمشروع ما
أو تحقيق جانب من جوانب العدالة المناخيّة، أو قد ترغب في عرض نباتات محّليّة أو حيوانات من 

 منطقتك كوسيلة لزيادة الوعي حول حاجات الخليقة.
  لوات تشّفعّيةص

ا ونفّكر بكّل الخليقة وبهبات كّل مرّ م:  ة نجتمع فيها ينبغي أن نقّدم الشكر هلل. إذ ا لنضّم قلوبنا وعقولنا مع 
 المحّب. اإللهالخالق. 

     كرالش  لك ّدم نق ش:
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المعادن، من أجل ، األرض، التي نمشي عليها وتحتملنا وتغّذي حياتنا بأشكالها كاّفة. من أجل م:
الفطرّيات والبكتيريا التي تعطي الحياة للتربة واألجسام واألنظمة. نصّلي كي نتعّلم كيف نمشي على 

 المحّب. يا أيها اإللهاألرض باحترام. 

 كرالش  لك نقّدم ش: 

كّل الحيوانات والنباتات التي تسّمي بنجتمع، و  حيث هذا المكانفي نا. األسباب التي تجمعمن أجل م: 
 هذا المكان بيت ا.

 كرالش  لك  نقّدمش:  

األسرة البشرّية التي حياتها وعافيتها مرتبطة بعافية األرض. فلنعتن  بالرجال والنساء كل  من أجلّ م: 
 المحّب. إللهايا أّيها هّجروا من منازلهم.  نواألطفال الذي

 كرالش  لك نقّدم  ش: 

في العالم، المحيطات الواسعة، طبقات المياه الجوفّية، البحيرات، واألنهر  باركة المياه الم من أجل م: 
ا لنا.   المحّب. يا أّيها اإللهومجاري المياه، الحياة التي تعيش في المياه والتي تعطي ذاتها طعام 

 كرالش  لك نقّدم ش: 

عالم، التي هي في جوف األرض، الجذور والخضار التي ترفع رأسها فوق الحياة نباتات نرفع لك  م: 
ب، األدوية، النباتات واألدغال. كّل أصناف الفاكهة التي أعطانا إّياها الخالق. وأخير ا اعشالتراب، األ

 اإلله المحّب.يا أّيها كّل األشجار الكبيرة في الغابات. 

 كرالش  لك نقّدم  ش:

كّل الحيوانات الزاحفة والسابحة والطائرة والماشية، التي تعطينا طعامنا، تلك التي تحافظ نرفع لك م: 
 اإلله المحّب.يا أّيها على دورة العمل والحياة، وتلك التي تؤّمن لنا الرفقة والجمال. 

 كرالش  لك نقّدم ش: 

اإلله يا أّيها العصافير في الجّو، المكسّوة بالريش التي تنقل الرسائل بيننا وبين الخالق. من أجل  م:
 المحّب.

 كرالش  لك نقّدم  ش:

من الحبوب ومنتجات األرض. الحياة في هذا المجتمع الحبيب.  تعّززالعالقات التي من أجل م: 
 المحّب.اإلله يا أّيها . مصدر قوتناة من الخالق و ب  فعالقتها هي ه  
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 كرالش  لك نقّدم  ش:
)اّتحاد القبائل األصلّية في أميركا(، من بينهم األسقف مارك ماكدونالد، أسقف  ندّية)مستوحاة من صلوات الشكر اله

   ليكانّية للسّكان األصلّيين(.غة األنالكنيسّ 
يا إلهنا الخالق، أنظر إلى خليقتك المجتمعة هنا وأرسلنا إلى حيث تريدنا أن نذهب، حّتى نجّسد  م:

مش  معنا كي نواجه رياح التغيير ونسلك الدرب السليم. إحم  إخدمة العدالة لخليقتك عبر كياننا وعملنا. 
 الدوام. آمين.حفظنا. ليكن هللا خالقنا معنا اليوم وعلى إبيتنا المشترك وجّدده. أنرنا، 

   .في أميركا( ةكونروي، الكنيسة اإلنجيلّية اللوثريّ -حتفال بالخليقة، تكريم السّكان األصلّيين، كيلي شيرمان)مقتبس من اإل

 صالة البيئة استنادا  للصالة الربّية 

 :نصّلي الصالة المشتركة التي عّلمنا إّياها يسوع المسيح م: 

 ،األرض، حامل األوجاع، معطي الحياةأّيها الروح السرمدّي، صانع 

 ،وما سيكون  ما كانينبوع كّل 

 ،الجميع وأّمنا وأب

 ،اإلله المحّب الذي في السماء

 ،سمك يترّدد صداه في أرجاء الكون إتقديس 

 ،نمط عدلك تتبعه شعوب العالم

 ،لتحّقق مشيئتك السماوّية كّل الكائنات المخلوقة

 ،حفظ رجاءنا وتعال إلى األرضإ ،ّيةمجتمعك الحبيب مجتمع السالم والحرّ 

 نا كفافنا غذنا اليوم،بخبز 

 ،باآلالم التي نعانيها من بعضنا البعض إغفر لنا

 ،نان قوّ  ح  والم   التجاربفي أوقات 

 ،من المحاكمات القاسية نّجنا

 ،من قبضة الشرور حّررنا

 ألّنك تملك في المجد وقّوة المحّبة اآلن وإلى األبد. آمين.
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الصالة الرّبّية أوحى بها الهوتّيو  هذه، He Karakia Mihinare o Aotearoa)مقتبس من كتاب صلوات نيوزيلندة 
  .ماوري(

 شارك السالمن

ا. إذا كّنا في المسيح، نصبح خليقةم:  ا واحد  ا، جسد   جديدة، بيت ا واحد 

 نرى هللا بيننا. نرى هللا فينا. نقّدم الشكر لخالقنا.ش: 

كعالمة على عدالة هللا  ،ُنظهر الطبيعة الطّيبة التي زرعتها فينا بالترحيب ببعضنا البعضدعنا م: 
 .وسالمه ومحّبته وغفرانه ونعمته. سالم خالقنا يكون معكم في كّل شيء

اش:    ومعكم أيض 

نجتمع قل كلمة سالم لألرض التي فلن، نا إلى الحفاظ على السالم ومشاركته مع جيرانونّ مدعو نحن م: 
 هذا البيت. معها تشارك نفيها وللخالئق التي 

   .في أميركا( ةكونروي، الكنيسة اإلنجيلّية اللوثريّ -حتفال بالخليقة، تكريم السّكان األصلّيين، كيلي شيرمان)مقتبس من اإل
 بركة

 ،الخليقةروعة يا هللا أنت من رسم  م:

 ،زنابق الحقل جمال رضيت عنو 

 ،حّولت الفوضى إلى نظام لقد

 ،نغّير حياتنا والكنيسةخذ بيدنا كي 

 .ةقيهللا في الخليا  كنعكس مجدف
 (ةقيالخل موسم)برنامج التجّمع البيئّي في 
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 قراءات كتابّية مقترحة
 

 سبتمبر /أيلول 5
 .الرابعة عشرة بعد الثالوث /18 مجموعة قراءات

 .قتصاد: بيت الئق لكّل الناسموضوع األسبوع: إ

 (6: 2؟" )يعقوب م الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم"أليس األغنياء هُ آية األسبوع: 
 23-22؛ 9-8؛ 2-1: 22سفر األمثال  -
 125المزمور  -
 17-14، 10-1: 2يعقوب  -
 النهاية  -24: 7مرقس  -

 مالحظات

 Oikos  كلمة يونانّية تعني البيت، وهي مشـــــــــــــتّقة من كلمةeconomyلى المســـــــــــــتوى ، وهي ع
المعاصـــر عن  ادصـــقتاإلنحرف مفهوم أهّمّية إؤون المنزل. إلى أّي مدى شـــالعالمّي تعني تدبير 

 معناه األصلّي الذي يكمن في تأمين منزل الئق للجميع؟
  أوضــــحا أّن هللا ســــيدافع عن قضــــّية المظلومين، وأّن  2وإصــــحاح يعقوب  22إصــــحاح األمثال

 قتصادّي وبأنظمتنا.كنا اإلو لالفقر والظلم مرتبطان بالعمق بس
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 يقود إلى عدم األمان،  األحفوريّ ســــتعمال الوقود إعالم تعّمه الظالمة المناخّية، حيث ســــوء  أمام
ما هو اإلنجيل؟ هل تكون  ما هي البشرى الساّرة، وحيث وقع كوارث العالم على الفقراء مهّمش،
 البشرى الساّرة فّعالة إذا لم تواجه ظلم ا كهذا؟

  ؟. هل هذا المقطع "م الذين يظلمونكم ويســــــــــوقونكم إلى المحاكم، "أليس األغنياء هُ 6: 2يعقوب
ه فقط إلى من م أكثر ثراء من غيرهم، أو إلى المســــــــــــــيحّيين الكثر الــذين ينعمون برغــد هُ  موجــّ

ســـــــة على اإل ســـــــتغالل والممارســـــــات العيش، ويتصـــــــّرفون متجاهلين الرابط بين الرفاهية، المؤســـــــّ
 لسّيئة، وآالم الفقراء؟قتصادّية ااإل

  الفينيقّية، وهي امرأة من األمم، -يســــــوع المرأة الســــــورّيةيمدح ، 29-28: 7في إصــــــحاح مرقس
لكونها تحاججه ويشـــــــفي ابنتها! هل هناك ظلم ما، عندما يبدو أّن هللا صـــــــامت فهل نجادله في 

 ؟مرأة كما جادلته هذه ال الصالة

  سبتمبر /أيلول 12
 .الخامسة عشرة بعد الثالوث /19 مجموعة قراءات

 .البيئة: الحكمة من كوكبناموضوع األسبوع: 

 1: 19آية األسبوع: "السموات تحدث بمجد هللا والجلد يخبر بما صنعت يداه" مزمور 

 33-20: 1األمثال  -
 19المزمور  -
 حّتى النهاية -27مرقس 12-1: 3يعقوب  -
 الى النهاية 27: 8مرقس  -

 مالحظات   
 Oikos  ا جذر كلمة الحّية، ومن  أي علم يدرس العالقات بين الكائنات ecologyهي أيض 

 ضمنها البشر، بين بعضها البعض ومع محيطها.
 ( يختلف 31-22: 8في األمثال، الحكمة مجّسدة كامرأة حاضرة في الخليقة ومشاركة فيها .)

س، أو حّتى يسوع قبل الروح القدُ أو هي تمّثل  مجاز مجّردالالهوتّيون حول إذا ما كانت الحكمة 
 التجّسد.

 ( ا، ونصل إليها عبر دراسة الطبيعة/عالم هللا  1مهما كان رأيك فإّن الحكمة تأتي من هللا طبع 
ي هللا: الطبيعة )آية يبرز كتاب   19( وعبر الكتاب المقّدس/كلمة هللا. المزمور 33-29: 4ملوك 
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ي هللا في د أّننا نكتسب الحكمة عبر دراسة وسيلت  (. كيف نتأكّ 11-7)آية ( والكتاب المقّدس1-6
 الكشف عن نفسه؟

  أليست  .تجتاح الذين يجهلون حكمة هللا ، التيأحيان ا بيئّيةال ،وارثالك تذكر، 30-26: 1األمثال
 في محيطك؟ ةوضعنا اليوم؟ هل عندك أمثل تشير بكالمها إلى

  اللسان البشرّي غير الملجوم بمظاهر أخرى من  صور مشّعة تضادّ  12-7: 3في يعقوب
بتعاد عن الطبيعة ويقودنا إلى التحّدث من إحساس يدفع البشرّية إلى اإل الطبيعة. هل هناك

 والتصّرف بطرق غير طبيعّية ومؤذية؟
 يطلب يسوع من الذين يتبعونه أن يحملوا صليبهم ويتبعوه. كيف نأخذ  35-34: 8 سفي مرق

ع على أّنه رّب الخليقة في منطقة تعاني أزمة بيئّية؟ من الجّيد أن تعّرف عن صليبنا ونتبع يسو 
تحّدوا  همنّ ألخسروا حياتهم  أشخاصأخبار حمالتك البيئّية، مثال  في أميركا الالتينّية، هناك 

 المصالح الخاّصة القوّية التي تدّمر العالم.
  الم ويخسر نفسه. هل هذه اآلية ل يسوع ما نفع أن يربح المرء العأيس 37-36: 8في مرقس

قلوبنا ضّد هللا  يشّكل تحّدي ا للدهرّية التي تقسّ تدعونا إلى التركيز على اإلنجيل روحيًّا، أو أّنها ت
 الحكمة الحقيقّية؟ وضدّ 

 

 سبتمبر /أيلول 19
 .السادسة عشرة بعد الثالوث /20 مجموعة قراءات

 منزلالسالم كبناء  صنعموضوع األسبوع: 

 (18: 3األسبوع: " ثمرة البّر في السالم للذين يعملون السالم" )يعقوب آية 
 حّتى النهاية -10: 31األمثال  -
 1المزمور  -
 7-1: 4؛ 18-13: 3يعقوب  -
   37-30: 9مرقس  -

 مالحظات  
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  السالم هو في قلب اإلنجيل المسيحّي. نحن نعيش في عالم متصّدع، تحّطمت فيه العالقات بين
ليحّل السالم، ليس فقط على الصعيد الروحّي  هللاجاء  ،وهللا. في المسيحالشعوب، والطبيعة 

 عبر غفران الخطايا، بل إّنما ليعيد بناء العالقات المهّشمة.
  مفهوم "الشالوم" العبرّي الذي يترجم عادة بالسالم يعكس العالقات المرّممة في كّل أبعادها، مع

عيدين، مع األرض وخالئقها. إّنها رؤية متكاملة للحياة هللا، مع الذات، مع الجيران القريبين والب
 اإلصحاحالجّيدة التي تجمع بين اإليمان والعدل وبناء السالم، كما تلّخصها المرأة الفاضلة في 

 األرضو  الفقراءو  زدهر عائلتهفت ما يريده، . الحظ كيف تؤّمن لكّل شخصمن األمثال 31
 م وباني البيت.قتصاد. هذا مثل رائع عن باني السالاإلو 

  وأّما  التي تنزل من عُل 18-17: 3سبوع الماضي أي الحكمة، يذكر يعقوب موضوع األوفق" :
، ثّم م رحمة وثمار صالحة، ال محاباة فيها وال رياء.  سالمة حليمة، سمحة، ملؤهافهي طاهرة أّوال 

لسالم فإّنهم أبناء هللا لذين يعملون السالم". قال يسوع "طوبى لصانعي اثمرة البّر في السالم لّ 
الكنيسة. كيف  - (. تطلق عبارة "أبناء هللا" عادة على الذين يؤمنون بيسوع9: 5يدعون" )مّتى 

لنا، نحن الجماعة المسيحّية، أن نكون صانعي سالم محّليًّا وعالميًّا، بخاّصة في إطار عدم 
 المساواة وخيارات حياة غير مقبولة.

  يقول لنا يسوع إّنه بقبولنا األطفال نقبله 37-36: 9في القراءة اإلنجيلّية اليوم من إنجيل مرقس ،
هو. اليوم، أعداد كبيرة من األطفال يعانون نتائج المناخ السّيئ وقد فقدوا األمل بالمستقبل. كيف 

 وتصّرفاتنا؟  نتباه إلى أصوات األطفال وتغيير مواقفنا عبر اإل ونتجاوبلنا أن نقبل اآلب 
 

 سبتمبر /أيلول 26

 .بعد الثالوث ةالسابعة عشر  /21 مجموعة قراءات

 الصالة من أجل كوكبنا وسّكانهموضوع األسبوع: 

 (18: 5آية األسبوع: "ثم عاد الى الصالة فأمطرت السماء وأخرجت األرض غّلتها"  )يعقوب 
 22-20: 9؛ 10-9، 6-1: 7أستير  -
  124المزمور  -
 حّتى النهاية -13: 5يعقوب  -
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 حّتى النهاية -38: 9مرقس  -

 مالحظات

 الحمالت على  فقطتقتصر ستجابة للظلم المناخّي والفوضى البيئّية هناك خطر يتمّثل في أّن اإل
. تشّجعنا قراءات اليوم على اللجوء إلى هللا في الصالة في أوقات األزمات، والتأييد والضغط

 عميقة في روحانّية تدعمنا وتجّددنا.مدركين أّن النشاط يحتاج إلى أسس 
  هل فيكم متأّلم؟ فليصّل! ويتابع المقطع: "ألّن صالة الباّر تعمل بقّوة  13: 5يقول يعقوب في":

ثّم صّلى لينزل المطر ، ال ينزل المطر ب(، ويعطي مثل إيلّيا الذي صّلى كي16: 5عظيمة" )
عضلة المناخ؟ هل نصّلي من أجل (. هل نصّلي من أجل م18-17: 5وتعطي األرض غّلتها )

أن تنزل رحمة هللا على الناس واألماكن التي تتأّذى من الكوارث كالجفاف والفيضانات واألعاصير 
ا من أجل القضايا السياسّية، من أ في  COP 26ل مؤتمر جوانجرافات التربة؟ هل نصّلي أيض 

أن يغّير روح هللا قلوب أجل من  ، وهل نصّلي2021 نوفمبر/عقد في تشرين الثانيغالسكو الذي يُ 
 ّتخاذ القرارات الصائبة والضرورّية؟إزعماء العالم، وأن يمنحهم الرأفة ويشّجعهم على 

  ستخدمها هللا لتحّل العدل والخالص في قلب العمل السياسّي، رغم إكتاب أستير هو قّصة امرأة
اليوم يواجهون السلطة بكلمة  الخطر الذي يهّدد شخصها. هل يمكننا أن نتشّفع في هؤالء الذين

 الحّق، وأن نتحّدى المصالح الذاتّية، وندافع عن ضحايا المناخ والطبيعة؟
  يستخدم اإلنجيلّي لغة قوّية للتحذير من خطر التسّبب في عثرة األطفال.  42: 9في مرقس

ائسهم ال % من الشباب المسيحّي يقولون إّن كن90 ر ا دراسة في بريطانيا أظهرت أنّ يخأجريت أُ 
تفعل شيئ ا إزاء التغّير المناخّي. إذا كانت الكنائس تتباطأ بالصالة والعمل بالنسبة إلى المعضلة 

ستجابتنا لهذه إهذا المقطع سيقاضينا بقسوة لكوننا تسّببنا في عثرة هؤالء الشباب.  المناخّية، فإنّ 
 ت وبالعمل.والتوبة، بالصالة والصوم، برفع الصو اإلعتراف الحاجات ستكون في 

 

 أكتوبر /تشرين األّول 3
 .الثامنة عشرة بعد الثالوث /22 مجموعة قراءات

 لمستقبل بيت وأمل باموضوع األسبوع: 
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 (8: 2آية األسبوع: "بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك" )عبرانيين 
 10-1: 2؛ 1: 1أّيوب  -
 26المزمور  -
 12-5: 2؛ 4-1: 1الرسالة إلى العبرانّيين  -
 16-2: 10مرقس  -

 مالحظات      
  10لألسبوع الثالث على التوالي يتحّدث اإلنجيل عن مكانة األطفال في ملكوت هللا. في مرقس :

يبارك يسوع األطفال ويقول: "دعوا األطفال يأتون إلّي وال تمنعوهم فألمثال هؤالء ملكوت  14-15
 اال يدخله". اليوم سيرث األطفال عالم   هللا. الحّق أقول لكم: من لم يقبل ملكوت هللا مثل الطفل

بير من الناس كفقير ا معدم ا وغير مستقّر بفعل فشلنا في مواجهة معضلة المناخ والبيئة. عدد 
يعاني القلق واليأس. مع ذلك فإّن "لمثل هؤالء ملكوت هللا". كيف يمكننا أن نتعّلم من أطفال اليوم 

 لرؤية؟ومن الشباب ونصبح مثلهم واثقين وواضحي ا
  س. تعليم يسوع حول ملكوت هللا أأن نتخّلص من اليعلى الرجاء هو المفتاح الذي يساعدنا

يتحّدث عن رجاء مستقبلّي مضمون وأكيد. حّتى لو كّنا اليوم نرى عالمات أمل وسط العذاب، 
يمكننا بعد أن نعيش في نور صالتنا "ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على 

رض". في يوم من األّيام سيأتي ملكوت هللا بملء مجده. هذا ال يعني أّننا ننتظر مستسلمين األ
 مستكينين. غير أّن هذا يجب أن يعطينا الدفع لنعيش اليوم في نور الحقيقة اآلتية.

  عن يسوع كرّب كّل الخليقة. هو الذي "به  ثتتحدّ  16-5: 2و  4-1: 1الرسالة إلى العبرانّيين
(. "وكّلله بالمجد 3: 1(، وهو الذي يحفظ كّل شيء "بقّوة كلمته" )2: 1العالمين" ) أنشأ هللا

( لكونه يخّلصنا من الموت والعذاب. يمكننا أن نفعم بالرجاء بمستقبل الخليقة، 9: 2والكرامة" )
 ألّن المسيح الذي مات وقام بين من األموات يملك اآلن بالمجد. هو الذي "من أجله كّل شيء

 (.10: 2ّل شيء" )وبه ك
  بطريقة غريبة، اإلصحاح الثاني من رسالة القّديس بولس إلى العبرانّيين يقترح أّننا كمؤمنين

خاضعون ليسوع بمجده، وجعلنا مقّدسين "وكّللنا بالمجد والكرامة"، إذ أخضع كّل شيء تحت 
ق هللا اإلنسان (. وبالعودة إلى سفر التكوين اإلصحاح األّول، خل8؛ المزمور8-7: 2قدمينا )

على صورته ومثاله وأمره بأن يعكس قصد هللا المحّب في قيادة الخليقة. ونحن فشلنا مرار ا وتكرار ا، 
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"الخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجّلي أبناء  19: 8ولكن هنا كما نقرأ في الرسالة إلى أهل رومية 
هذا سّر عميق  .مّرة ثانية القيادة ضمن الخليقة ىطعالكنيسة )أبناء هللا وبناته( تُ  هللا". يبدو أنّ 

 يحملنا على التواضع، وامتياز كبير ومسؤولّية. 


