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اإليمان في خضم اليأس
بقلم ليان غرانت

أد٤بٗب ً ٣ؼٔذ األٝالد ئُ ٠دكؼ٘ب ُزالٝح صِٞاد اُ٤أط .هِت االّ ٣جؼِ٘ب ٗشؼش ثأٗ ٚؿزا ُْ
٣زذخَ هللا َّ
كإ اُٞضغ ع٤إ ٍٝئُ ٠األعٞأ عٞاء ثبُ٘جغخ ُ٘ب أّ ُ.ْٜ
اُ٤أط ػبطلخ ٓزوِجخ؛ ثٞعؼ ٚإٔ ٞ٣جٜ٘ب ئ َّٓب ك ٢اُـزجب ٙاُغِج ٢أ ٝاإلرجب ٙاإل٣جبث٣ .٢جت
إٔ ال ٗذب ٍٝإٔ ٗزالػت ثبهلل ثٞاعطخ صِٞاد اُ٤أط٣" .ب هللا ػِ٤ي إٔ رٜزْ ثٜزا إ٥
ٝئالَّ "...أٓ ٝبرا؟ ع٘صبة ثاٗ٤ٜبس ػصج٢؟  َٛع٘زٞهق ػٖ اُصالح ألجَ أٝالدٗب؟
ًال! ٜٓٔب ًبٕ األٓش ،ػِ٘٤ب إٔ ٗصِ ٢دغت ٓش٤ئخ هللاَ " .وَٛٝو ِذز ِذِ ٙذَ ٛو ٢اُضِّوَوخُة اَُّزِذَُ ٢وَ٘وب ِذػ ْن٘ َوذُٙة :أَوَُّٗٚة ئِذ ْنٕ طَوَِو ْنجَ٘وب
ت َوٓ ِذش٤ئَوزِذ ِذَ٣ ٚو ْنغ َؤ ُةغ َُوَ٘وبٞ٣ 1( ".د٘ب ٣ ُْ .)14 :5ؼذ هللا ٓطِوب ً أٗ٘ب ُٖ ٗشؼش ثبألُْ؛ أد٤بٗب ً األٓش
َوشْ٤نئب ً َود َوغ َو
٣وشِّ ث٘ب ٣ٝجؼِ٘ب ٗذُٗ َٛ .ٚ٘ٓ ٞذ٘٣ب اإلٔ٣بٕ اٌُبكُ٘ ٢صُِٔ ٢ش٤ئز ٚك ٢د٤بح أٝالدٗب ،دز ُٞ ٠ػ٘ ٠األٓش
أٗ ْٜع٤ؼبٗ ٕٞثٜذف خالص ٗلٞعْٜ؟
ً
٣أع٘ب ال  ٢ِٔ٣ػِ ٠رٞه٤ذ هللا .ألًضش ٖٓ صالص ٖ٤ع٘خ ،صِ٤ذ ٤ٓٞ٣ب ألجَ اُشلبء ٖٓ ٓشبًَ اُ٘.ّٞ

د؛ ٝك ٢اُل٘ذم ً٘ذ أعز٤وع دٞاُ ٢أسثؼ ٖ٤ئُ٠
كِ٤ُ ٢خ ٗٔٞرجَّ٤خً٘ ،ذ أعز٤وع دٞاُ ٢ػششح ٓشا ٍ
ً
خٔغَّ ٓ ٖ٤شحً .دلَّض اُزؼت ػِ ٠رالٝح ثؼض صِٞاد اُ٤أط ،خبصخ ثٔ٘٤ب ً٘ذ أٛزْ ثأٝالد ١اُصـبس
ٝكٗ ٢لظ اُٞهذ أػَٔ ًَ اُٞهذ  ٢ًٗٞٝأ٣ضب ً صٝجخ هغ٤ظ.
هشسد أٗ ٚػِ ٢إٔ أٓذد جغذ ١ك ٢اُغش٣ش ُذٞاُ ٢صٔبٗ ٢عبػبد ًَ ُِ٤خٝ ،اُجبهً ٢بٕ ػِ ٠هللا.
سكضذ إٔ أعزغِْ ُؼذّ اُشادخ اُزً٘ ٢ذ أشؼش ثٜب .ك ٢اُغ٘خ أُبض٤خ أسعَ هللا ٓجششاً شبثب ً ٖٓ
ٓذ٘٣خ أخش٣ ٢ٌُ ٟصِٝ ،٢ُ ٢ك ٢رِي اُِِ٤خ دذس رو َّذّ ِٓذٞظ .الدوبً ،األٓٞس رذغ٘ذ أًضش ػ٘ذٓب
هبدٗ ٢هللا ُإلُزضاّ ثذٔ٤خ صذَّ٤خ.
ئعزجبة هللا ُصالح اُ٤أط اُز ٢رِٞرٜب ثؼذ اُلزشح اُطِ٣ٞخ اُز ٢ظ٘٘ذ أٗ ٚع٤ذزبجٜب ُ٤غزج٤ت
ُصِٞار ،٢ألٗ ٚػِْ ٝػشف ًْ أٗ٘ ٢عأرذ ََّٔٓٝ ،ب أٗب ثذبجخ ُزؼِٔ ٖٓ ٚخالٍ ٛزا أُغبسَُ " .و ْنْ
ص ْنج ُةٌ ْنْ رَوجْن ِذشثَوخٌة ئِذالَّ ثَو َوش ِذشَّ٣خٌةَ .وَُٝو ِذٌ َّٖ هللاَو أَو ِذٓ ٌة
م َوٓب رَو ْنغز ِذَوط٤ؼُةَٕٞو ثَوَْن َوعَ٤وجْن َوؼ ُةَ َوٓ َوغ
 ٖ٤اَُّ ِذز ١الَو َ٣و َوذ ُةػ ُةٌ ْنْ رُة َوج َّشثُةَٕٞو كَوْٞن َو
رُة ِذ
ْن
َو
َو
ُة
ً
اُزَّجْن ِذشثَو ِذخ أْ٣نضب اُ َؤ ْن٘لَو َوز ُِذزَو ْنغز ِذَوط٤ؼُةٞا أ ْنٕ رَوذْن زَو ِذِٔٞاًٞ 1( ".سٗضٞط .)13 :10
ٝثٔ٘٤ب ً٘ذ أعزؼذ ألًزت ٛزا أُوبٍ ،ثضذ رشرِ٤خ ُـ ُٞس ٖ٣دا٣ـَ ػِ ٠اُشاد" :ٞ٣ػ٘ذٓب ال رٌ ٕٞهبدساً
ػِٗ ٠وَ اُججبٍ ،أطِت ٓ٘ي إٔ ر٘زوَ؛ ػ٘ذٓب ال رٌ ٕٞهبدساً ػِ ٠روغ ْ٤أُ٤بٝ ٙأرٔ٘ ٠إٔ أً ٕٞهبدساً
ػِ ٠اُؼجٞسٝ ،ػ٘ذٓب ال روذّ األجٞثخ ثٔ٘٤ب أصشر ئُ٤ي؛ عأصن ،عأصن ،عأصن ثي ".دػٗٞب ٗزٔغَّي
ثأ٣بٗ٘ب كٝ ٢عظ ٝخضْ اُ٤أط.
ٓالدظخ٤ُ :بٕ ٝصٝجٜب عٌٞد ٔٛب ٖٓ ٓإعغ ٢اٌُ٘بئظ كٗٞٓ ٢زش٣بٍ – ً٤ج٤ي رذذ ئششاف ثشٗبٓج اٌُ٘٤غخ
اُخٔغ٤٘٤خ اُؼبُٔ٤خ أُزذذح اُ ُةٔذٗ .٢خذٓذ ُ٤بٕ ًشئ٤غخ ُٔوبطؼخ خذٓخ ع٤ذاد ً٤ج٤ي اُزجش٤شَّ٣خ ٓ ٢ٛٝإعغخ ٝ
أُششكخ ػِ ٠رشجٔبد اٌُ٘٤ؾ (أُِي) ٓ ٢ٛٝجٔٞػخ ٖٓ اُشجبٕ اُ٤بكؼ ٖ٤أٌُشع ٖ٤جٜٞدُ ْٛزٞك٤ش أُصبدس
اُشع٤ُٞخ ثبُِـخ اُلشٗغ٤خ ُِجٔ٤غ .دبًُ ٤ب رجش ١ثذش اُذًزٞسآ ٙغ ٓجٔٞػخ أُزشجٔٛ ٖ٤ز.ٙ

صالة اليأس
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ُْ ُ ٌٖ٣ذ٘خ أ ١أٝالد.
ًبٕ خٞف ػذ٣ذ ٌُٖٝ ،ٖ٣ك ٢صٜٓ٘ب ًبٕ أًضش ٖٓ ٓجشَّد خٞف .ثَ ًبٕ ِذدٔالً – ش٤ئب ً
ًبٕ ٣جت إٔ رزذِٔٝ .ٚثٔ٘٤ب  ٢ٛرذخَ ػجش أثٞاة اٌُ٘٤غخ (اُ )ٌَ٤ٜاُ٘لخخ أُغٔٞػخ
ُٔجٔٞػخ ٖٓ اُغ٤ذاد رٞهق دبُٔب الدظٞا دضٞسٛب .اُطش٣وخ اُزٗ ٢ظشٝا كٜ٤ب ئُٜ٤ب
ًبٕ ًٔب ُ ٞأٜٗب ال ر٘زٔ ٢ئُ٘ٛ ٠بى.
أٔ٘٣ب رٛجذٗ ،ظشاد اُذٗٞ٘٣خ ًبٗذ رذشهٜب ٖٓ اُخِق .األ٣بّ ًبٗذ رٔض ُْٝ ٢رٌٖ ربًَ ُْ .رٌٖ
هبدسح ػِ ٠رُي .هِجٜب ًبٕ ٓضوالً ٝكٌشٛب ًبٕ ضؼ٤لب ً .رغبءٍ صٝجٜبُٔ" ،برا ال رأًِٖ٤؟ ُٔبرا رجٌٖ٤؟
أال رذج٢٘٘٤؟" ٌُ٘٣ ُْ ٚشؼش ٓٞ٣ب ً ثبُطش٣وخ اُزً ٢بٗذ رشؼش  ٢ٛثٜب.
ئعزٔش ٛزا – ع٘خ ثؼذ ع٘خ ،ثذا األٓش شجٜ٤ب ً ثذٝسح ال ٞٛادح كٜ٤ب ٖٓ األُْ ،األرٝ ،ٟاُزٞم.
ٗٔذ أُشاسح ٝاُـضت ك ٢هِت ٗٝلظ دَّ٘خُٔ .برا أٗب ٣ب هللا؟ ُٔبرا ُؼ٘ز٘ ٢ثٜز ٙاُِؼ٘خ؟ أال رذج٘٢؟ أٗذ
رش٤ً ٟق ٘٣ظش ا٥خش ٖ٣ئُ٢؟ ً٤ق ٣ذ٤ًٝ ٢ٗٞ٘٣ق ٣ذط ٖٓ ٕٞشأٗ٢؟
ُزُي ئٗزبثٜب اُوِن؟
ئٗزبثٜب اُ٤أط؟

صَِّذ صالح اُ٤أط ٝأهغٔذ أٗ ُٞ ٚأػطبٛب هللا ئث٘بً ،كاَّٜٗب عزؼ٤ذ ٙئُ.ٚ٤
٘ٛٝبى ك ٢رُي اُ ٌَ٤ٜعٌجذ ٖٓ ٗلغٜب ُذ٣ ُْ ٖ٤جو ٠ش٤ئ ك ٢داخِٜبُ .ذ ٖ٤ئٜٗبسد ٗلغٜب  ُْٝرٌٖ
هبدسح ػِ ٠اُ٘طن .ك ٢رُي اُٝ ،ّٞ٤ثٔ٘٤ب  ٢ٛرـبدس اَُ " ،ٌَ٤ٜوَُٝو ْنْ َ٣و ُةٌ ْنٖ َوٝجْن ُٜةَٜوب ثَو ْنؼ ُةذ ُةٓ َوـَّ٤شاً".
اُ٤أط عالح .ػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣سجبٍ ٗٝغبء هللا ٣بئغ ،ٖ٤ال ش٢ء ثٞعؼ ٚئ٣وبكٝ .ْٜخبصخً ػ٘ذٓب ٣صِ.ٕٞ
ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ األٌٓ٘خ ك ٢اٌُزبة أُوذط ٣شد ثإٔ اُ٘بط صشخٞا ئُ ٠هللا ألجَ أُغبػذح ،ألجَ
اُغالّ ،ألجَ اإلسشبد ،ألجَ شٍ ٢ء ُزؼجئخ اُلشاؽ اُزً ١بٗٞا ثصذد ٓذبسثز .ٚئرا ً٘ذ اُ ّٞ٤رشؼش ثٜزا
األٓش – رؼجبًٓ ،غِٞخبً٣ ،بئغب ً – كإ هللا ٣ش٣ذ ُوبئي كٌٓ ٢بٕ اُ٤أط اُز ١أٗذ ك ٚ٤دبُ٤ب ً.

ٓالدظخ سئ٤غخ اُزذش٣ش :س٣جٌ٤ب  ٢ٛشبثخ جذ٣شح ثبُٔالدظخ ،اُز ٢رذت ٝرخذّ اُشَّةَّ ٖٓ ًَ هِجٜب ٢ٛ .ثٌَ ٗشبط
ٓ٘ض٣ٞخ ك ٢اُخذٓخ اُزجش٤ش٣خ ُِشجبة ،رؼ ِِّْ صلٞف ٓذسعخ األدذ ،رشرَ ك ٢اٌُٞسطٝ ،كشم اُزغج٤خ ٝرؼضف ػِ٠
األٝسؿًٖٔ .ب ئٜٗب ٓ٘ض٣ٞخ ك ٢كش٣ن اإلشبسح ،كش٣ن اُذٓ ٠أُزذشًخ ٝكش٣ن اإلٓذاد ٢ٛ .كٓ ٢جِظ اُطِجخ ٗٝبئجخ
سئ٤ظ ك ٢كصَ ٓذسعزٜب ٓجزٔغ اُٞطٌُِ٘ ٢شآخ .كٝ ٢هذ كشاؿٜب ٓ ٢ٛزطٞػخ ك ٢أُغزشل .٠رغبػذٗ ٢س٣جٌ٤ب ك٢
رٞص٣غ ٛز ٙاُصذ٤لخ ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ اُِـبد .أٗب كخٞسح ثإٔ أه ٍٞأػِٖ ثأ َّٜٗب دل٤ذر – !٢د٣ج ٢أٌ٣شص.

صالة اليأس
بقلم ديان شوالتر

صالح اُ٤أط  ٢ٛاُصالح ال ٣طِجٜب َّٓ٘ب ا ١أد ٍذ ٌُٗ ٢زِٛٞب ٢ٛ ،صالح رجؼِ٘ب ٗجض ٞػِ٠
ٝج٘ٛٞبٗ ،زضشع ِٗٝزٔظ هللا ثبُشدٔخ .اُزذذ ١األًجش ٓ ٞٛؼشكخ ً٤لَّ٤خ رذُٜٞب ئُ٠
صالح ئٗزبجَّ٤خ رجِؼ٘ب ٗشؼش أٗ٘ب أدشاساً ػ٘ذٓب ٗشكغ أٗلغ٘ب ٖٓ ٝهز٘ب ٓؼ( .ٚئهشأٝا 1
صٔٞئ15 ،7 :1 َ٤؛  1صٔٞئ.)1 :2 َ٤
ئدذ ٟاُ٘وبط اُزذَّ٤ُٞخ ك ٢د٤برً ٢بٕ ػ٘ذٓب أصـ٤ذ ُِٔجششح ٗٗٞب كشٔ٣بٕ د٤ش أخجشد
ػٖ ٣أعٜب ألجَ خالص أدلبدٛبً .بٗذ رجٌ ٢ثٔ٘٤ب ًبٗذ ٤ٓٞ٣ب ً رذػ ٞثأعٔبئ ْٜك ٢اُصالح .ك ٢أدذ
األ٣بّ عأُٜب اُشَّةُّ  َٛ" ،رإٓ٘ ٖ٤ث ٢ألجَ ٛزا؟"  ٢ٛٝهبُذٗ" ،ؼْ ٣ب سة ".ثؼذٛب هبٍ" ،ئرا ً٘ذ
رإٓ٘ ٖ٤رٞهل ٢ػٖ اُزٞعَ ئُٝ ٢ئثذأ ١ثبُلشح!" ًبٕ ٝهزٜب أَّٜٗب سكؼذ صٞس ْٛئُ ٠هللا ،داػ٤خً ثاعْٜٔ
هذآ ، ٚهبئِخً٣" ،ب سة أشٌشى ألٗي خَِّصذ أدلبد !١ع٤زْ ثاعْ ٣غٞع أُغ٤خ!" ك ٢اُٜ٘ب٣خًِْٜ ،
خِصٞا!
ً
ً
ػ٘ذٓب ٌٗٗ ٕٞصِٓ ٢غ اُ٘بط ُوج ٍٞاُشٝح اُوذط ،أد٤بٗب  ٌٕٞ٣ػِ٘٤ب إٔ ٗشجؼ ْٜثإٔ ٣غجذٞا ثذال ٖٓ
اُزٞعَ .اُزٞثخ اُذو٤وَّ٤خ ضشٝسَّ٣خ ُِـب٣خ ٌُٖ ،ػِ٘٤ب إٔ ٗ٘زوَ ُِٔغز ٟٞاُزبُ ٢ثإٔ ٗوجَ ٓب  ٞٛأًضش ٖٓ
أُـلشحٗ .غأُٓ ٚب ٗش٣ذ ٙثذٓٞع ٝػبطلخ٤ُ ٌُٖٝ ،ظ ػِ٘٤ب إٔ ٗذ٤ب ٌٛزا ٤ٓٞ٣ب ً .ػِ٘٤ب إٔ ٗضغ أدٔبُ٘ب
ثؼَٔ ػظ.ْ٤
ػ٘ذ أهذآٗٝ ٚجذأ ثبُضوخ ٝئػالٕ ًِٔزٝ ،ٚاُلشح ثأٗ٣ ٚوّٞ
ٍ
ك ٢ػبّ  1985ئعزذػ٘٤ب ٌُ٘ٓ ٕٞجشش ٖ٣ك ٢اُغِلبدٝسً٘ .ذ أس٣ذ رُي ٌُٖ ،شؼشد ثبُجضع٢ًٗٞ ،
عأػز٘ ٢ثأٝالد ١ك ٢ثِذ رٔضه ٚاُذشة .كٓ ٢إرٔش ُِغ٤ذاد أصـ٤ذ ُٔشٜذ ٓغشد ٢د ٍٞدَّ٘خ ٢ٛٝ
رأخز ُٝذٛب اُصـ٤ش ،صٔٞئٝ ،َ٤رزشً ٚك ٢اُ.ٌَ٤ٜ

ًذد أشؼش ثأُْ رضذ٤زٜب .ثٌ٤ذ ُغبػزٝ ،ٖ٤ثؼذٛب عٔؼذ اُشة ٣و" ،٢ُ ٍٞئرا أسدد اُجوبء ٝاإلػز٘بء
ثأٝالدى كاٗ ٢عأعٔخ ُي ثبُجوبء ٝاُو٤بّ ثزُي ٌُٖٝ ،ئرا أسدد إٔ رزٛج ،٢كاٗ ٢عأػز٘ ٢ث ".ْٜرذُٞذ
د ػذ٣ذح ،دزٝ ٠ػ٘ذٓب رطب٣ش
دٓٞػ ٢ئُ٠
شٌش ٝصوخ ،رذشس ٝكشح! ٝصوذ ثزِي أٌُِبد ٓشَّا ٍ
ٍ
ً
اُشصبص ئُ٘ٓ ٠ضُ٘بًٝ ،بٕ هللا أٓ٘٤ب كًِٔ ٢ز!ٚ
ػ٘ذٓب رذطٔذ ئث٘ز ٢ثـ اُزٜبة أُلبصَ اُشٓٝبر٣ٞذ .١صشخذ ئُ ٠اُشَّةِّ ُٔ" ،برا ٣ب سة؟ دائٔب ً
ًبٗذ رخذٓيُ .ذ٘٣ب اإلٔ٣بٕ ألجَ شلبئٜب َٛ .رغٔؼ٘٢؟"
ػ٘ذ رِي اُ٘وطخ ر٤٘ٛب ً دِٔزٜب ٝٝضؼزٜب ث ٖ٤رساػ٣ ٢غٞع .هِذ ُ ٚأٗ٘ ٢أػ٤ذٛب ئُ٤ُ ٚ٤لؼَ ثٜب ٓب ٣ش٣ذ.
عٔغ صشاخ!٢

ٓالدظخ :ػِٔذ د٣بٕ شٞاُزش ئُ ٠جبٗت صٝجٜب ًٔجشش ٖ٣ألًضش ٖٓ صالص ٖ٤ع٘خ ،عبكشٝا ئُ ٠أًضش ٖٓ 100ثِذ،
ٝرذذصذ ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ ُوبءاد ٓٝإرٔشاد اُغ٤ذاد .سؿجزٜب ٓ ٢ٛشبسًخ ٛزا اإلٗج َ٤اُضٔٓ ٖ٤غبػذح اُ٘بط ثإٔ ٣ذٞ٤ا
د٤بح ظلش ٗٝصش ك .ٚ٤أػظْ كشح ٍ ُذٜ٣ب ٓ ٞٛؼلشح إٔ أٝالدٛب ٣غ٤ش٣ٝ ٕٝغٌِ ٕٞك ٢اُذن.

اليأس
بقلم واندا شافيز

ٌة
ٌٓبٕ ال ٝجٞد ُألَٓ كٓ ٚ٤صذٞثب ً ثظشٝف ال رُةذزَٔ٤ً .ق ٗزصشَّف ٤ًٝق
اُ٤أط ٞٛ
رٌ ٕٞسدح كؼِ٘ب رجب ٙاُ٤أط  ٌٖٔ٣إٔ رٌشِّ ّ أ ٝرغ٢ء هلل.
د ػذ٣ذح ٝ ،اجٜذ دَّ٘خ ٣أعٜب ثبُجٌبء ،اُزؼج٤ظٝ ،اُذضٕ .أرززًشٜٗٝب؟ صٝجخ
ُغ٘ٞا ٍ
ئُوبٗخ.
َو
َو
ُة
ُة
َّ
"َ ...وٝأ َّٓب َود٘خ كَوَِو ْنْ َ٣وٌ ْنٖ َُوَٜوب أْٝن الَو ٌةد" ( 1صٔٞئ.)2 :1 َ٤
ال ٞ٣جذ أُ ٌةْ ٣شجٝ ٚجغ األرسع اُلبسؿخً .بٕ األٓش دائٔب ً ٓالصٓب ً ُذ٘خ – ً ٌُٖٝبٕ ٘ٛبُي أٝهبد د٤ش
إٔ ٝاهغ ٝضؼٜب ًبٕ أًضش ٖٓ ٓب  ٢ٛهبدسح ػِ ٠رذِٔ .ٚػ٘ذٓب رٞجٜٞا ئُ ٠ش٣ ٢ٌُ ِٙٞ٤غجذٝا
٣ٝوذٓٞا رث٤ذخ اُؼبئِخً .بٕ ئُوبٗخ ٣و ّٞثزوغٗ ْ٤ص٤ت اُؼبئِخ ُإلدزلبٍ ثوج ٍٞهللا ُزث٤ذخ اُغالّ اُز٢
هذٓٛٞب .شؼشد ثأٜٗب كبسؿخ ٝثال أَٓ ،ثبُشؿْ ٖٓ أَّٗ٘ٓ ٚذٜب هطغ اُخ٤بس ٝدب ٍٝئًشآٜب .ك ٢أص٘بء
رِي األٝهبد ،ػ٘ذ سؤ٣خ ًَ أٝالدٓ ٙغ أٓ ،ْٜكَوِ٘ذَّ٘خَو٣ ،ضذٌ٣ٝ ٕٞأًِٓ ٕٞغ ثؼض ْٜاُجؼض ًبٕ األٓش
ًٔب ُ ٞأٗٔ٣ ْٜشؿ ٕٞأُِخ ك ٢جشٝدٜب.
ثذٓٞع خل٤خ ؿ٤ش ٓطِٞثخ .أظٜشد ك٘٘خ ك٢
ع٘خ ثؼذ ع٘خ ،سكضذ إٔ رأًًَٝ ،بٗذ رجِظ رُِ٤خ رجٌ٢
ٍ
رِي اُِذظبد ،رغخش ٜٓ٘ب ثؼٜ٤٘٤ب ٝرؼِ٤وبرٜب اُذبدح اُوبع٤خ.
ع٘خ ثؼذ ع٘خً ،بٕ ٣أط دَّ٘خ ٣وٞدٛب ئُ ٠اُزؼبعخ ٝػذّ اإلدزلبٍ ،ثذ٤ش إٔ دٓٞػٜب ٜٓذد ُِزٜ٘ذ.
ُةصٞة األٓٞس.
ُغبػبد ،دب ٍٝئُوبٗخ إٔ ٣ؼضٜ٣بٝ ،أص٤ت ثبإلدجبط ألٗ٣ ٌٖ٣ ُْ ٚؼشف ً٤ق ِّ ٣
ٌُٖ ،كٛ ٢ز ٙاُغ٘خ ثبُزذذ٣ذً ،بٕ هِجٜب ٣بئغب ً ُِـب٣خ ُْ ،روْ ثبألٓش ثخٔ٤زٜب اُخبصخ ،ثَ ٛز ٙأُشح ػِ٠
أسض٤خ اُ ،ٌَ٤ٜرصشر .هِجٜب ًبٕ جِ٤ب ً ه َّذاّ هللا.

ذ َودَّ٘خُة
فضلكم ْن
أرسلواثَو ْنؼ َوذ َوٓب أَو َو
إلىْ :ناُ َوٌب ِذُ ٛةٖ َوجبُِذظٌة َوػَِوْ ٠ناُ ُةٌشْن ِذع ِِّ ٢ذػ ْن٘ َوذ هَوبئِذ َؤ ِذخ
صالةػَوبُِذ٢
إلجتماعُةٞاَ ,وٝ
وأفكار ْنؼ َوذ َوٓب َوش ِذشث
من " كَووَوب َوٓ
التسبيحشُِ٤ةَٙٞو َوٝثَو
تقاريرًُِةٞا كِذِ ٢ذ
)
11
(
)
10
(
د ٗ ْنَوزساً َوٝهَوبَُو ْن
َوَٗٝو َوز َوس ْن
ذ ئِذَُو ٠اُشَّةِّ َ ,وٝثَو َوٌ ْن
صَِّ ْن
ذَ٣« :وب َوسةَّ
ذ ثُة َوٌب ًء
َوِ ٝذَ ٛوُ ٢ةٓ َّشحُة اَُّ٘ ْنل
َٛو ْنَ ٤وٌ ِذَ اُشَّةِّ ,
ظ.أو كَو َو
ِ MotherOfPrayerIntl@aol.comذ
debiakers@aol.com
َو
َو
َو
َو
َّ
ً
ظ أ َوٓزَويَو ثَوَْن أ ْنػطَوْ٤نذَو أ َوٓزَويَو صَو سْن َوع ثَو َوش ٍش ,كَواِذِّٗ٢
ْناُ ُةجُ٘ةِ ٞذد ,ئِذ ْنٕ َٗوظَوشْن دَو َٗوظَوشا ئِذَُوَ ٠وٓ َوزُ ِذخ أ َوٓزِذيَو َ ,وَ ٝورًَوشْن رَوِ٘ذَ ٢وَُٝو ْنْ رَو ْن٘ َو
أُة ْنػ ِذطِ ٤ذُِ ٚذِشَّةِّ ُةً ََّ أَوِ ٣ذَّبّ َودَ٤وبرِذ ِذَ ,ٚوٝالَو َ٣و ْنؼُِةَ ٞوس ْنأ َوعُٚة ُةَٓ ٞوع 1( "»٠صٔٞئ.)11 – 9 :1 َ٤
سأ ٟػبُ ٢صالح اُ٤أط ٝأخطأ ثبُظٖ أٜٗب صِٔخ؛ ٌُٖ ثؼذ اإلصـبء ثآؼبٕ ئُٜ٤ب٘ٓ ،ذٜب ثشًز،ٚ
ٝأػطبٛب األَٓ ُوِجٜب اُز ١كوذ ًَ أَٓ.
رٌِٔخ ٛز ٙاُوصَّخ ٓض٤شح ُإلٛزٔبّ ٗٝبثضخ ثبُذ٣ٞ٤خ ٌُٖ ،أس٣ذ إ أٗ ٢ٜأكٌبس٘ٛ ١بٓ .ب اُز ١رلؼِٚ
ث٤أعي؟ رجٌ٢؟ رشزٌ٢؟ رؼجظ؟ رجْٜ؟
أرذذاًْ ثإٔ رصشخٞا ئُ ٠هللا ،عِٔٞا ٓغزوجٌِْ ُٝ ،ٚخططٞا ُٔخططبد ِٓ٤ئخ ٓٝلؼٔخ ثبألَٓ.
٣أعٌْ  ٞٛكشصخ هلل ألجَ اُشجبء ٝاُشلبء .ال رغزغِٔٞا .ئعٔذٞا ٌُِٔخ هللا ثإٔ رزذذس ئُ ٌْ٤ك ٢خضْ
ٌٛزا أٝضبع .عِِّْ خططي هلل .أٗزس ٗزساً .ع٘ٔ٤ذٌْ اُلشح ألجَ اُذضٕ .سداء اُزغج٤خ ع٤ز٣ت سٝح
اُضوَ( .ئهشأٝا أشؼ٤بء .)1 :6

ٓالدظخ :رخذّ ٝاٗذا شبك٤ض ًشئ٤غخ ٓوبطؼخ ًبس٘٤ُٝب اُشٔبُ٤خ ُخذٓخ اُغ٤ذاد اُزجش٤ش٣خ ٓ ٢ٛٝزٌِٔخ ٓٔغٞدخ ٓٝإُلخ
ٓؼشٝكخ .أ٣ض ًب رؼَٔ ٝاٗذا ًٔغزشبسح ُصذخ ٤ٛٝذسار٤خ اُ٘غبءٝ ٢ٛٝ .اُذح كخٞسح ٝجذٝدح ألدلبدٛب.

هٞٓٞا ثٔشبٛذح ك٤ذٛٞ٣بد ع٤ذاد اُصالح اُزٓ ٢ذرٜب ده٤وخ ٝادذح ػِ٠

بقلم رئيسة التحرير
هللا يقىم بأهى ٍر قديرة!
َّ
ئٕ هللا ٣لزخ اُؼذ٣ذ ٖٓ األثٞاة ٛٝز ٙاُصذ٤لخ ٓ ٢ٛزٞكشح ا ٕ٥ثبُِـخ اإلٌِٗ٤ض٣خ،
اإلعجبٗ٤خ ،اُلشٗغ٤خ ،اإلُٔبٗ٤خ ،اُِـخ اُُٜ٘ٞذ٣خ ،اُجشرـبُ٤خ ،اُشٝع٤خ ،اُٗٞ٤بٗ٤خ ،اُؼشث٤خ،
ٝاُلبسع٤خ ،اُزشَّ٤ٌ٤خٝ ،اُصَّ٤٘٤خ ،اُغٞادِ٤خٝ ،اُٜ٘ـبس٣خ ٝاُزـبُٞؽ (اُِـخ اُلِ٤جَّ٤٘٤خ)،
ٝاُ٘ش٣ٝجٝ ٢اُج٤ُٗٞٞخ.
ح
ديبي أيكيرز ٝاإلٗذ٤ٗٝغَّ٤خٝ ،اُشٓٝبٗ٤خ ،اإل٣طبُ٤خ
أ ٖٓ ١اُزشجٔبد اُٞاسدح أػال ٖٓ ٙكضٌِْ أسعِٞا طِجب ً ئُ٠
ئرا سؿجزْ ك ٢اُذص ٍٞػٍِ ٠
ٝ ladiesPrayerInternational@aol.comع٤غشٗب إٔ ٗض٤لٌْ ئُ ٠الئذخ اُجش٣ذ اُخبصخ ث٘ب.
هن فضلكن أرسلىا تقارير التسبيح وأفكار إلجتواع صالة إلى:
 MotherOfPrayerIntl@aol.comأdebiakers@aol.com ٝ

سيدات الصالة العالمية
هن نحن ٘ٓ ...ز ػبّ  :١٩٩٩ئٕ جٔؼ٤خ ع٤ذاد اُصالح اُؼبُٔ٤خ ُةٓشٌِخ ٖٓ
اُؼبُْ اجٔغ ،اُِٞارِ٣ ٢زو ٖ٤ك ٢أ ٍٝئص٘ ًَ ٖٓ ٖ٤شٜش
اُ٘غبء ك٢
ُ٤زٞدذٝا ك ٢اُصالح أُشًضح ألجَ أٝالدٝ ْٛأٝالد اٌُ٘٤غخ أُذِ٤خ
ٝأُجزٔغ.
ههوتنا ٗ ...ذٖ ِٓزضٓ ٖ٤ثبُٔذبكظخ اُشٝد٤خ ُٜزا اُجٝ َ٤األج٤بٍ اُز ٢عزِ٢
ٝاإلعزؼبدح اُشٝد٤خ ُألج٤بٍ اُز ٢عجوذ.
حاجتنا  ...اُ٘غبء أُِزضٓبد اُِٞارٗ١ ٢ض ِذَٖٔٔو ٓؼب ً ك ٢أ ٍٝئصًَ٘ ٖٓ ٖ٤
َّ
أٝالد.ٖٛ
شٜش ٣ٝصِ ٖ٤صالحً ٓشً َّضح ألجَ
ثالثت أولىياث للصالة ...
 . ١خالص أٝالدٗب (أشؼ٤بء ٢٥ :٤٩؛ ٓضٓٞس ١٢ :١٤٤؛ أشؼ٤بء
)٦ – ٥ :٤٣
ٔ٣ ٢ٌُ . ٢زٌِٞا اإلٔ٣بٕ ك ٢عٖ أُغإ٤ُٝخ (ٞ٣١د٘ب ٢٨ – ٢٥ :٢؛
٣ؼوٞة .)٢٥ :١
٣ ٢ٌُ .٣ذخِٞا ئُ ٠خذٓخ دصبد اُشَّةِّ (ٓز.)٣٨ :٩ ٠

