
 

 دعا

خداوند نزدیک است به همه کسانی که او را می خوانند. به همین دلیل می خواهیم به    ،برادران و خواهران عزیز

 .دعا کنیم  او درگاه

ایمان   توبه وعده ی مقدس  تا  ت کنظف امح خود مکل  در را ماو را با روح خود رهبری کن،  خودکلیسای ! اخداوند

آن را   کند تجربه می را وسوسهکه کلیسا  یمواقعدر .  باشیممردم عاشق و   کنیم تی ربانی شرکااش در  ریم،وا

و بی صدا می شود، او را    بی جراتهنگامی که او درت ده. قبه او   ،آزار قرار می گیردت حجایی که ت  حفظ کن.

راه راستی و  می دهد دست از  را انه مسیر راستیکور تا به اراده خود شهادت دهد. هنگامی که او کور  کنبیدار 

خدمت به برادران و  با و   تونشان بده. در هر کجا که کلیسا زنده است، به او کمک کن تا به شکوه اسم  راحقیقت 

به   .دعادر   پیوند خدمت، عشق واقعی و وفا درهیم:  خوان می ما یکلیسا برایخواهران زندگی کند. ما 

 . جنگ و بدبختی نجات دهمردم را از نند. ککار برای صلح و اطمینان تا آنها کمک کن،  سیاستمداران 

و به    ، به همه مریضان کمک کنیگیری جهانی کرونا جلوگیری کن که از همه ،به درگاه تو دعا می کنیم  ا،خداوند

تا در تلش خود خسته   کمک کن کسانی که در بیمارستان ها کار می کنند ی همه هببخش. ب یآنها بهبود 

 تا درمان را پیدا کنند.   ،به آنها کمک کن ،. برای همه تحقیقات پزشکینآنها را نیز حفظ ک  یا،نشوند. خدا 

. از تو  میکن  یفرزندانمان دعا م یهستند محافظت کن. برا یکه در برابر جنگ و سخت یی مردم و کشورها زا

  مارانیسالمندان، ب  یدر کنار تو باشند. ما برا شهی. بگذار آنها هم یرفت ی پذ  دیکه آنها را در غسل تعم  میسپاسگزار

 . به همه آنها رحم کن. م یکن یدعا م تنددفاع هس  یکه تنها و ب یکسان یو معلوالن، برا 

بر تو توکل  ی. می کن اجابتاراده ی خود  طبقرا گوش دادی و آنها  اکه دعاهای م ،پدر مهربان، از تو سپاسگزاریم

 .آمین. و از تو سپاسگزاریم. از طریق عیسی مسیح، پروردگار ما  می کنیم

 


