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  صالة

  .تكشف لي حبك وعظمتك واھتمامك ورعايتك لي يوم بعد يوم... يا رب يا اله خالصي، ونور حياتي

  "... والموت كان قريبا" كان الدمار شامال... مدننا وقراناباألمس البعيد خّيم الظالم على 

  ...لكني لمست حضورك وسط كل الدمار... نحو الفناء" كل شئ كان متجھا

بھم نحو " بحر الخطيئة والعنف واالضطھاد، خارجا وشيوخ تشقّ " ونساء" رأيتك تحمل على ذراعك أطفاال
  .ضفة السالم واالطمئنان

" ، كنا قد فقدنا كل شئ لكن حبك كان فينا، دفعنا الى المواصلة واإلستمرار، منحنا أمال"بكينا يومھا كثيرا
  ... بالعودة

  .، الى العالقة مع اآلخرين والعيش مع اآلخرينعودة الى اإلنسانعودة ليس الى األرض، والبيوت، 

  ".كم ھو جميل يا هللا أن تحرر اإلنسان من شر المتكبرين والمتسلطين، كم ھو جميل أن يعيش المختلفين معا

  أنني أحبكم... صوتك ال يزال يرّن في أذنّي يا إلھي أسمعك تھمس

  .ال زالت الخيم مكتّظة، والشتاء على الباب يطرق... لديمن أجل أطفال ب اليوم أدعوك أبي السماوي

  أطفال مرعوبون ونساء خائفات والرجال مع الشيوخ حائرون، الى أين يتجھونال زال ھنالك 

  .من أجل كل المحاصرين أدعوك يا إلھي إرحمھم وارحمنا

  .خائف أن ال تلقى كلمتك األذن الصاغية والقلب الرحوم... أنا خائف

  ...حائر ما بين فرح المھّجرين بالعودة وحزن المحاصرين بالتھجير... حتى من ذاتيأنا خائف 

حتى اولئك األشرار أعلم أنك تحبھم وكم ... سوف أترك كل شئ بين يديك ألني واثق أنك إلھي، إله الجميع
  . توّد توبتھم

زع من األشرار والمتكبرين أسألك يا رب قبل أن أتوّجه نحو سريري، أضرم نار حّبك في قلوب الخائفين، إن
والمباالة نحو اآلخرين، قّوي قلوب األمھات، روح الدماء والدمار، إزرع في قلوب الحّكام روح المسؤولية 

  ...إمأل عيون األطفال من نور وجھك

  .نور وجھك البھي يا إلھي... ستشرق الشمس" وأنا مطمئن بان غدا... سأنام



PRAYER	
O Lord, O God of my salvation, and Light of my life ... day after day You reveal to 
me your love, your greatness and your interest and care for me. 

In distant past darkness overshadowed our towns and villages ... destruction were 
total and death was drawing near... 

Everything was heading towards termination ... but I sensed your presence amid 
all the destruction... 

I saw you carrying on your arm children, women and elderly crossing the sea of 
sin,  violence  and  persecution,  leading  them  towards  the  shore  of  peace  and 
tranquility. 

We cried a lot that day, we had lost everything but Your love was in us, it pushed 
us to carry on and continue, it gave us hope of return... 

Return,  not  to  the  land  and  homes,  the  return  to  the  human  beings,  the 
relationship with others and life with others. 

How  beautiful  it  is, O God,  to  liberate man  from  the  evil  of  the  arrogant  and 
authoritarian, how beautiful it is that different people live together.  

Your voice is still ringing in my ears my God I hear you whisper ... I love you 

Today I call upon you Heavenly Father for the children of my country ... the tents 
are still overcrowded, and winter is knocking on the door. 

There  are  still  terrified  children,  and  scared women,  and men with  the  elderly 
who are confused, where to turn to. 

For  each  of  the  besieged  I  call  to  You my God  have Mercy  on  them  and  have 
Mercy on us. 

I am scared  ... scared that your word doesn’t  find the  listening ear and merciful 
heart. 



I am afraid even of myself  ...  confused  /  torn between  the  joy of  the displaced 
with their return and the sadness of the besieged for their displacement... 

I will leave everything in your hands, because I am sure that you my God, are the 
God of  everyone  ...  even  those bad  guys,  I  know  that  you  love  them  and how 
much you would like their repentance. 

I ask you, O Lord, before heading  to my bed, kindle  the  fire of Your  love  in  the 
hearts of  the  frightened,  remove  from  the bad guys and  the proud  the spirit of 
bloodshed/slaughter  and  destruction,  Cultivate  in  the  hearts  of  the  rulers  the 
spirit  of  responsibility  and  concern  toward  others,  strengthen  the  hearts  of 
mothers, Fill the eyes of the children of the light of Your face... 

I will sleep  ... and  I'm comfortable with that tomorrow, the sun will shine...   the 
light of Your gorgeous face Oh my God. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


