
 يا رب، معيننا يف الدهور املاضية، أنت أملنا للمستقبل األيت‘ نشكرك‘

 عىل مساعدتك املستمرة يف الحرب ضد الخراب الذي سببه وباء

 .كورونا

 منجدك من أجل الرسعة التي طّور وأطلق فيها اللقاح وللبطولة

 الصامتة التي اظهرها ماليني من الطّقوم الطّبية، والعّمل عىل

.الخطوط األمامية حول العامل

 يهوة شالوم، رب السالم، نذكر سكّان النقاط الساخنة لفريوس كورونا

 حول العامل، ونخّص بالصالة: الواليات املتحدة، الهند والربازيل. أوقف

 انتشار املرض، نصّل. أيضاً نرفع بالصالة أولئك الذين هم يف أماكن

 معزولة - أينم كانوا. نصّل أن يلمسوا ويختربوا حضورك يف عزلتهم،

.سالمك وسط اضطرابهم، وصربك يف االنتظار

يا رئيس السالم، أنت جّبار ورحيم، لتكن هذه صالتهم:

َّلَْنا يعاً، ألَنََّنا قَْد تََذ�ل  اإلستجابة: دَْع َمرَاِحَمَك تَُواِفيَنا َسِ

ِجّداً. مزمور ٨:٧٩

 يا إله الراحة واملشورة، نصّل من أجل الذين أكمدهم الحزن، بسبب

 خسارة أحباء لهم. نصّل أن يجدوا فيك الرفيق وسط معاناتهم،

 عزاءك وسط خسارتهم، وأملك وسط يأسهم. نسّمي أمامك الذين هم

.خائفني وال حصانة لهم، الضعفاء، املرىض والعجزة

[وقفة صمت]

يا إله الراحة، أنت جّبار ورحيم، لتكن هذه صالتنا:

ِنيعِ، َوَمازَاَل يُْنِقُذنَا َحتَّى اآلَن، َو�ََنا ِمْلُء  َوقَْد أَنَْقَذنَا ِمْن َهَذا ا�َْمْوِت ا�شَّ

ا�ثَِّقِة ِبأَنَُّه َحّقاً َسيُْنِقُذنَا ِفيَم بَْعُد . كورنثوس ا�ثانية ١٠:١

 يهوه رافا، الله الشايف. نصل من أجل جميع املهنينّي الطبينّي الذين

 يتعاملون يومًيا مع ضغوط هذه األزمة الشديدة،

 يف جميع أنحاء العامل. امنحهم املرونة وقت التعب،

 والتمييز عند التشخيص، وفيض من التعاطف أثناء

 رعايتهم. نشكرك عىل جيش الباحثني الذين عملوا

 بثبات من أجل العالج - ندعو أن يتّم توزيع اللقاح

 برسعة وإنصاف وفعالّية يف جميع الدول. ارتفع يا رب

 فوق هذا الظلمة الحالّية كشمس الرب املليئة بأشّعتها

الشافية. لتكن هذه صالتنا

َمَواِت ، َها إِنََّك قَْد َصَنْعَت ا�سَّ يُِّد ا�رَّبُّ  االستجابة: آِه، أَيَُّها ا�سَّ

تَِك ا�َْعِظيَمِة، َوِبِذَراِعَك ا�َْمْمُدوَدِة. الَ يَْعُسُ َعلَيَْك  َواألَرَْض ِبُقوَّ
ٌء. ارميا ١٧:٣٢ .َشْ

 يا إله كل الحكمة، نصّل من أجل قادتنا: منظمة الصحة العاملية،

 والحكومات الوطنية، والقادة املحليني أيًضا - رؤساء

 املدارس واملستشفيات واملؤسسات األخرى. ألنك

 قمت بتعيني هؤالء األشخاص يف الخدمة العامة لوقتنا

 هذا، فإننا نطلب منك أن متنحهم حكمة تتجاوز

 حكمتهم الحتواء هذا الفريوس، وإميانًا يتجاوز إميانهم

 ملحاربة الخوف، وقّوة تفوق قّوتهم للحفاظ عىل

 املؤسسات الحيوية خالل وقت االضطراب هذا. يا إله

 كل حكمة ومشورة، أنت قوّي ورحيم. نرجو أن تكون

هذه صالتنا

يَْقاِت ُوِجَد َشِديًد. �ِذ�َِك ٌة. َعْونًا ِف ا�ضِّ  االستجابة: “اَ�لُه �ََنا َملَْجأٌ َوقُوَّ

  الَ نَْخَش

(مزمور ٤٦: ١-٢)

يَّاِد  أباركك من خالل كلمت مزمور٩١: ألَنَُّه يُْنِقُذَك َحّقاً ِمْن َفخِّ الصَّ

 َوِمَن الَْوبَاِء الُْمْهلِِك. ِبِريِشِه النَّاِعِم يُظَلِّلَُك، َوتَْحَت

 أَْجِنَحِتِه تَْحَتِمي، َفَتكُوُن لََك ُوُعوُدُه األَِميَنُة تُرْساً

 َوِمْتَاساً، َفاَل تََخاُف ِمْن َهْوِل اللَّْيِل َواَل ِمْن َسْهٍم يَِطريُ

 يِف النََّهاِر. َواَل ِمْن َوبَاٍء يَرْسِي يِف الظَّالِم، َواَل ِمْن َهالٍك

 يُْفِسُد يِف الظَِّهريَِة. يََتَساَقُط َعْن َجانِِبَك أَلُْف إِنَْساٍن،

 َوَعْن مَيِيِنَك َعَشَُة آالٍف، َوأَنَْت اَل

َا تَُشاِهُد ِبَعْيَنْيَك ُمَعاَقَبَة األَْشَاِر َك ُسوٌء. إمِنَّ مَيَسُّ

ً  اإلستجابة: اْستَِجْب ِل ِعْنَدَما أَْدُعوَك يَا إِ�ََه ِبرِّي، فََقْد أَفْرَْجَت ِل َدْوما

يِق، فَأَنِْعْم َعَلَّ َوأَْصغِ إَِل َصالِت ِف ا�ضِّ

 ليحفظك آل شداي، الرّب اإلله العظيم الذي يحبك ويحميك.

 ليخلصك يسوع املسيح، ابنه الذي مات من أجلك.

 وليمألك الروح القدس الذي يرفرف فوق الفوىض

 بحضوره، ويتشفع من أجلك ومن خاللك من أجل

.اآلخرين يف هذا الوقت

 االستجابة: “َوَسيُْنِقُذِن ا�رَّبُّ ِمْن كُلِّ َعَمل رَِديٍء َويَُخلُِّصِني �َِملَُكوتِِه

ُهوِر. آِمنَي . ا�َِّذي �َُه ا�َْمْجُد إَِل َدْهِر ا�دُّ َمِويِّ  “.ا�سَّ

٢ تيموثاوس ١٨:٤ 

صالة من أجل الحرب املتواصلة ضد وباء كورونا
من بيت جريج وخدمة الصالة بال إنقطاع


