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 2018آذار  2

 كّل خليقة هللا حسنة جدا  
 

سبان في نهاية القرن اكتشفها اإل. "باراماريبو"عاصمتها  هي إحدى دول أميركا الجنوبية "سورينام"

 إلى م1667عام من  اهولند تهاإلى أن احتل   ،تنازعت عليها بريطانيا وهولندا .ميالديالالخامس 

كا ع في الجزء الشمالي من قارة أميرتقو ،هي اآلن جمهوريةو .ت استقاللهانالحيث  م1975

 ،من الشرق غويانا الفرنسيةو ،ومن الجنوب البرازيل ،ها من الشمال المحيط األطلسييحد   .الجنوبية

تبلغ  .من أصغر دول أميركا الجنوبية"سورينام" تعتبر و .(شار إلى الخريطةي  ومن الغرب غيانا )

ع بالتنو   "سورينام"تتميز دولة  .558,368  سكانها حواليعدد و ،كم 165000مساحتها حوالي 

جانب إلى هي المسيحية األساس الديانة . الديني واللغوي والعرقي. اللغة الرسمية هي الهولندية

 .ناميملتها الدوالر السوريع   ة.قلي  تمثِّل أديانات أخرى 

أيلااول شااهري  فاايخاصااة  ،كثياارة االمطااار فااي الشااتاء .داري مصااحوب بالريااام الموسااميةمناخهااا ماا

تشارين األول و ،أبرد اشاهر السانةيعتبر شهر كانون الثاني  .""جزيرة المياه الكثيرةب  بتلق   .ونيسان

 ،لمونياوماأل ،أهمهاا  الابهبالتاي مان  ،يعتماد علاى اساتخرال المعاادنفاقتصاادها أماا  أكثرها حارارة.

 أشاااجارو. الااابي يشااامل نصااا  المسااااحة المزروعاااة ،األرز زراعاااةب وتشاااتهر .والبوكسااايت ،فطالااان  

بصاناعة  كماا تشاتهر أيراا   ..الماوز وزراعاة الخراار علاى أنواعهااأهمها  ، التي منوالفاكهة النخيل

التعلايم  الساياحة.كما تعتمد على  ك وتعليبها وتصديرها.سماوصيد األ ،بسبب وفرة الغابات ،األخشاب

% 25% لإلناا  و75بنسابة  اإلناا  أكثار مان الابكور تعلايمو .المرحلاة الثانوياةحتاى مجاني للجميع 

 17مين الصااحي حتااى الأوكاابلا التاا يااة،الصااحية لفطفااال واألمهااات مجان الرعايااةوأيرااا   .للاابكور
اكابلا و ا ،عاما 60 ولكبار السن فاوق ال  ا  عام جتماعياة لادور لخادمات االوتقادم ا .ال والماوففينللعم 

ااا  .سااجونالعجاازة وكبااار الساان وفااي ال  ،ريداء السااك   ،أمااراا القلااب فهااو أكثاار أسااباب الوفيااات أم 

ل نسابة و .المخدراتإدمان و ،يدزاإل ،المالريا فاي عاام و .الابكور أكثار مان اإلناا  فاينتحاار االتساجِّ

 .العن  البي يشمل المرأ ة والطفل واألسرة بشكل عام قانون الحماية ضد   ت الدولة أقر   1993

 ..في يوم الصالة العالمي  الةكل من يؤازرهم بالص  يشكرون و ،يشكرون هللا "سورينام"سيدات 

 

 معلومات عن سورينام* 

 

 

 



 

 التحضير

" )األحمر واألخرر واألبيض سورينام"لوان علم جمهورية وأقمشة بأ ،ز طاولةت جه  

توضع على الطاولة مع باقة زهور فوق غطاء اخرر قاتم يعكس لون غابات االمازون صفر( واأل

 بلة المستخدمة في تلا المناطق.االستوائية وخريطة لسورينام وآالتها الموسيقية، كالط  

ف بالبل أو عن طريق عرا صور،  نصلي ألجله اليوم، يالب دقبل وبعد االحتفال ي عر 

ولى الكتاب أو تعليم كلمات أغنية. في بداية االحتفال، تحمل قائدة أمعزوفة موسيقية خاصة بسورينام، 

قراءة شعل قائدة ثانية شمعة قبل وت  ، وترعه على الطاولة( 31-1  1على )تكوين  مفتوحا   المقدس

سمها أليس بومسترا يمكن دعوة سبع سيدات وفتيات ليمثلن اللوحة الفنية التي قامت برالنص الكتابي. 

رتديات الزي  Elmont-Alice Pomstraإلمونت  عرفن عن فقط لي   ،و غطاء للرأسقليدي أالت ، م 

، الهولنديون Creole، الكريول Chinese، الصينيون Maroons المارونز خلفية كل ساللة 

Boeroes الهندوستان ،Hindustani ومن جافا ،Javanese/ ندونيسيا.إ 

 

 خدمة العبادة

 ترحيب* 

جة لدر ،نباتات وحيوانات يزيدها جماال  وجودالتي  ،الجميلة "سورينام"  نشكر هللا من أجل اولى دةقائ

ع فيها شعوب من انتماءات عرقية مختلفة، تنعم بالسالم م وحيث يعيش ال يمكن تصديقها.

 بعض.البعرها 

 لى جنبإ جنبا   ،يماننا والعبادةمارسة إفي م  التي نتمتع بها ة الحري  امتياز جل هللا من أ   نشكرثانية قائدة

عاصمة  في عةديان متنو  دة ألل في وجود دور العباالتي تتمث   ،خرىمع األديان األ

 ."سورينام"

 Sranan. دعونا نقولها بلسان سرانان جدا   هللا حسنة   خليقة    كل  ثالثة قائدة

A heri grontapu di Gado neki bun doro, doro  

 A heri grontapu di Gado neki bun doro, doro  الجميع

للصالة معنا. لقد بدأنا بتنظيم  م" ندعوكسورينام"  نحن سيدات يوم الصالة العالمي في رابعة قائدة

عاة . بعض قادتنا ك  1953الخدمات كفريق مسكوني في عام   في الكنائسن  زوجات ر 

 هبه الخدمة. ن  س  س  وأ ن  د  ه  اتي ش  خوات اللوكر لفم الش  نقدِّ  إن نا صلحة.الم  



"، والطبيعة سورينام" ي فيع الثقافي والعرقلى التنو  بتقدماتنا التي ترمز إ  نأتي اليوم خامسة قائدة

 كي نعتني بها.لياها هللا التي أعطانا إ

 .جدا   هللا حسنة   خليقة     كل  الجميع

 ة.ومود  حارٍّ ب ترحيب وا بعركم بعرا  حي لت     ندعوكن  سادسة قائدة

 ترنيمة  * 

 دعوة للعبادة: * 

ون معنا في صل  تحرر في وسطنا. بارك جميع البين ي   أنندعوك يا أبانا السماوي، إننا   ولىأ قائدة

 بقعة من العالم. كل  

ٍس من ب فك ن  عر  ن  وف ن س  واآلثانيةقائدة  م   ."سورينام"دات من السيِّ خ 

من قريتي  . انتقلت  "Arawakأراواك "لى قبيلة " وأنتمي إAlimaليما "أ اسمينا   أولىسيدة أ

أما لدراسة. من أجل الى العاصمة " إSipaliwiniسيبالويني "صلية في مقاطعة األ

ي انسجام ونحن فخورون بالعيش ف "،سورينام"ول القاطنين في فقد كانوا أ أسالفي

الزيت من  ةعان بصنم  هاتنا يق  م  في أيام اإلجازة. أ لى قريتيبموطننا الطبيعي. أعود إ

يعتمد حياتنا إن أسلوب يبيعونه ويشترون لنا بثمنه اللوازم المدرسية.  ثمببور الكرايا، 

 .على الحفاف على الطبيعة

 .ك يا رب  ك ونحمد    نشكر  الجميع

 

إلى الداخل  فارقة المستعبدين البي هربوااأل سالفي هموأ، "Moyingaموينغا " إسمي  أنا سيدة ثانية

، وال "Marounsمارونز "دعى في مجتمعات بعيدة عن المزارع. ن   حرارا  ليعيشوا أ

على العديد من التقاليد من غرب  سالفنالقد حافظ أفي مستوطناتنا.  نزال نعيش معا  

حيث الجمال الطبيعي الخال ب، والجبال  ،طرةمفريقيا. نعيش في الغابات االستوائية الم  إ

بالصيد في ع نتمت  كما  التي نعتمد عليها في طعامنا. عشاب الطبيعيةباأل التي تزودنا

 نهار.األ

 ك يا رب  د  ونحم   ك  ر  نشك    الجميع

 

لى عندما وصل أسالفي إ، من المهاجرين الصينيين. "Meilingمي لينغ " اسمينا   أسيدة ثالثة

ارة لى تجإ انتقلوا الحقا  الزراعة، ثم وكانوا يعملون في الساحل  عاشوا على، "سورينام"

" بأصدافها البحرية، وبأشجار كوروني" التجزئة كمحالت بقالة صغيرة أو مطاعم. تشتهر



يت جوز الهند في صنع ز أما. شهيا   نتج عسال  ل البي ي  ح  والطيور والن   جوز الهند والزهور

 .جدا   وهو صحي   من ثمار جوز الهند،

 .ك  يا رب  د  ك ونحم  ر    نشك  الجميع

 

بروسبيريتي "عيش في أأبي أوربي وأمي إفريقية.  "Karolina كارولينا" اسمينا   أسيدة رابعة

Prosperite "  نشأة أ ، التي كانت سابقا اشتراها . "Paraبارا "خشاب في مقاطعة م 

بيعه وأ صنع الخبزلخمسة أطفال، أ م  وأنا أ. "سورينام"سالفي من مالا فرنسي في أ

ببة الكبيرة، جل مصادر المياه الع" من أبارا"ون في متن  . نحن م  أطفاليتأمين احتياجات ل

 .الطبيعية هاجداولو

 .ك يا رب  د  ك، نحم  ر    نشك  الجميع

  

توا من واحدة من ساللة المزارعين البين أنا أ ،"Willemien ويليمين " اسمينا   وأسيدة خامسة

المنتشرة في مراا ا النجاة من األمن   ن العديد. لم يتمك  "سورينام"للعمل في  "هولندا"

بعرنا يعمل كان ال يزال ، "Paramariboبارامايبو "ينا في استقر  وعندما طقة. المن

نا وزوجي أخرى. لدينا أ نٍ ه  م   والبعض اآلخر فيفي الزراعة وتربية المواشي، و

 واجن. بقار والد  رة لتربية الخنازير واألمزرعة صغي

 .ك يا رب  د  ك ونحم  ر    نشك  الجميع

 

ن الكتاب المقدس( دعونا نصغي إلى كلمة هللا من تقرأ مثم  ،اولةط  الل شمعة على ت شع  تتقد م و  )قائدة

" ن  ه "ورأى هللا أقولشدِّد على ، وت31-1  1وين سفر التك ن  س  اآليات  من  آيةبعد كل  ذلا ح 

10 ،12 ،18 ،21 ،26 ،31 

 .{روع الوجود}يا سيدي ما أ: يةترنيمة جمهور* 

 "جدا   ة  ن  س  هللا ح   خليقة   "كل   الروحي: لالتأم  * 

 

س ن   ن  س  خلقه هللا ح  ا م   كل  اولىقائدة  خلق ولى . في األيام الخمسة األدائما   جدا ، وكل ما يعمله هللا ح 

مسؤولية وكل فنا ب ،هتلقنا على صوروقد خنسان. اإلخلق قبل أن يما هو مطلوب  كل  هللا 

ب من تلا ن ولبلا ال يمكننا أ را.األ علىالتي جميع الكائنات بالبيئة واالهتمام ب نتهر 



ال  إننا مع األس  الشديدهللا. في خليقة  نفعلهما ة فيللتفكير بجدي  األوان آن لقد . المسؤولية

ورنا في الحفاف على البيئة وحمايتها، وال نقوم بدنتراخى  وكثيرا  ما، بتلا المسؤوليةنلتزم 

 .لنعمل عمله ونحافظ على خليقتهحكمة وقوة وشجاعة  فلي ه بنا الرب  . في توعية أوالدنا

 

 اعترافات وصالة الغفران * 

 االهتمام بخليقة هللا.جميعنا بإهمالنا وتقصيرنا في   دعونا نعترف ثانيةقائدة 

ال ثر  له أهمالنا لحياتنا اليومية إننا غير قادرين أن نفهم كي  أن إ، أبانا السماوييا  على  فع 

هم في انسداد سرقات ت  ن القمامة المتروكة على الط  حتى نرى أها. ساعدنا الخليقة كل  

 مطار.المصارف التي تؤدي إلى الفيرانات في موسم األ

 .خطاياناتغفر لنا ن ، نطلب منا أب    يا ر  الجميع

 

ببنبنا في  أماما نعترف نالكن، جدا   ة  ن  س  ها ح  ن خليقتا كل  إ، القدير وخالقناالعظيم لهنا   يا إثالثةقائدة 

هبا التقصير الشديد يهدِّد ن نا ندرك أن  ليقتا دون االهتمام بها ورعايتها. إالعيش مع خ

 ر.اخطجيال القادمة باألستقبل األم  

 .خطاياناتغفر لنا ن ، نطلب منا ب    يا ر  الجميع

 

مع حكوماتنا ومواقفنا  ،فاع عن خليقتانفعل ما فيه الكفاية للد   نا لمبأن  أماما يا رب    نعترف اولىقائدة 

األنهار وت زال الغابات والمحميات   تتلو  لبيئة. فرر بالحقت الر  أ ، التيمسؤولةالالغير 

 مناجم معدن البوكسايت والبهب.جل الطبيعية بسبب الجشع، ومن أ

 .خطاياناتغفر لنا ن ، نطلب منا أ  يا رب  الجميع

 

ا طلب من  تكما  ،احتياجات جيراننالسد  االهتمام الكافي  ط  ع  ننا لم ن  أماما يا رب بأ   نعترفثانيةقائدة 

 في صلوات فردية صامتة(. لنصرف دقيقة) ....بحسب وصاياك ن نفعلأ

نا يسوع بو ربِّ وأ البشر، له كل  إللهنا الحي، خالق الكون وإ دعونا نصليأخواتي الفاضالت،   قائدة

  المسيح قائلين معا  



، محررك في  نحن اآلن   ى وتدمير لخليقتا. إن ناذ  ما فعلناه من أ كل   علىنسألا المغفرة يا رب 

ا كان يجب أن نفعله. لكن نا نتعه د خليقتاس  الشديد لما فعلناه في شعر باألن ، وبما لم نفعله مم 

يسوع بفي ذلا  متمثِّلين .جيرانناجل خليقتا وألجل أل ،صالحينأمناء نكون وكالء اليوم أن 

 المسيح. آمين.

 

 تقديم العطايا وصالة الشكر * 

 كلمات التثبيت* 

نكم ، هبا يأتي بثمر كثير ألنا فيهوأ البي يثبت في    قال يسوع  "أنا الكرمة وأنتم األغصان. اولىقائدة 

الصالة مع كل  معا  في (. فلنشترك5  15 يوحنا)" ن تفعلوا شيئا   تقدرون أبدوني ال

 نكون وكالء صالحين وامناء على خليقة هللا. لكي، أنحاء العالمالكنائس في 

،  لقد تغير الكثيثانيةقائدة  أعطنا الحكمة لكي . د الطبيعة كما كانت سابقا  ع  ولم  ت   ر في عالمنا يا رب 

 فايات.دوير، واعادة استعمال الن  الت   صرف في إعادةحسن الت  ن  ن عامل خليقتا بمسؤولية، ف

 لى صلواتنا.إ غ  ، اص  د الرب  ها السيِّ ي   أالجميع

 

حكمة لكي العطنا ات لتأمين طعامنا. أر والنباتاشجباأل نا في حديقة كبيرة مليئةوجدت  ن أيا م    ثالثةقائدة 

من المواد الكيماوية.  يرا  ، وأرانات ومن الجفافبزراعة وحماية المحاصيل من الفي نهتم  

  .مان كل من يسير في الشوارع، فيشعر باألكي تكون المدن آمنةيا رب  كما نصلي 

 لى صلواتنا. إ غ  ، اص  د الرب  ها السيِّ ي   أالجميع

 

ير من المعاناة في عالمنا. نشعر أحيانا أننا غير قادرين على حمة، هناك الكثله الر    يا إرابعةقائدة 

البين يسيرون في الظالم واليأس واالكتئاب.  تا مع كل  عبائنا. احفظنا في محب  حمل أ

 ن نهتم بهم. منا أعلِّ 

 لى صلواتنا. إ غ  ، اص  د الرب  ها السيِّ ي   أالجميع

 ترنيمة

 االلتزام* 



نقائصنا. نسألا أن تقبل  نت تعرف كل  يا أبانا السماوي، لقد خلقتنا على صورتا ومثالا، وأ  قائدة

 ن تعطينا فطنة وحكمة لالهتمام بخليقتا.صلواتنا وأ

عن اهتمامنا بالخليقة، ولجعل نلتزم بالبحث عن طرق ملموسة للتعبير  نتعه د أماما يا رب أن  الجميع

 جيال القادمة.للحفاف على البيئة لف مكانا   ومجتمعاتنا وكنائسنا وعائالتنا، نابيوت

 

 مرنَّمة الصالة الربانية* 

  البركة الختامية* صالة 

 


