دعا
برادران و خواهران عزیز ،خداوند نزدیک است به همه کسانی که او را می خوانند .به همین دلیل می خواهیم به
درگاه او دعا کنیم.
خداوندا! کلیسای خود را با روح خود رهبری کن ،و ما را در کلم خود محافظت کن تا به وعده ی مقدس تو ایمان
اوریم ،در اشای ربانی شرکت کنیم و عاشق مردم باشیم .در مواقعی که کلیسا وسوسه را تجربه می کند آن را
حفظ کن .جایی که تحت آزار قرار می گیرد ،به او قدرت ده .هنگامی که او بی جرات و بی صدا می شود ،او را
بیدار کن تا به اراده خود شهادت دهد .هنگامی که او کور کورانه مسیر راستی را از دست می دهد راه راستی و
حقیقت را نشان بده .در هر کجا که کلیسا زنده است ،به او کمک کن تا به شکوه اسم تو و با خدمت به برادران و
خواهران زندگی کند .ما برای کلیسای مان می خواهیم :وفا در خدمت ،عشق واقعی و پیوند در دعا .به
سیاستمداران کمک کن ،تا آنها برای صلح و اطمینان کار کنند .مردم را از جنگ و بدبختی نجات ده.
خداوندا ،به درگاه تو دعا می کنیم ،که از همه گیری جهانی کرونا جلوگیری کنی ،به همه مریضان کمک کن و به
آنها بهبودی ببخش .به همه ی کسانی که در بیمارستان ها کار می کنند کمک کن تا در تلش خود خسته
نشوند .خدایا ،آنها را نیز حفظ کن .برای همه تحقیقات پزشکی ،به آنها کمک کن ،تا درمان را پیدا کنند.
از مردم و کشورهایی که در برابر جنگ و سختی هستند محافظت کن .برای فرزندانمان دعا می کنیم .از تو
سپاسگزاریم که آنها را در غسل تعمید پذیرفتی .بگذار آنها همیشه در کنار تو باشند .ما برای سالمندان ،بیماران
و معلوالن ،برای کسانی که تنها و بی دفاع هستند دعا می کنیم .به همه آنها رحم کن.
پدر مهربان ،از تو سپاسگزاریم ،که دعاهای ما را گوش دادی و آنها طبق اراده ی خود اجابت می کنی .بر تو توکل
می کنیم و از تو سپاسگزاریم .از طریق عیسی مسیح ،پروردگار ما .آمین.

