Modlitwa za Syrię...

Psalm 78 (79)
Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem
obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim
ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali, jak wodę, wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać.
Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla
otaczających. Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie
gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają
Twojego imienia. Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win
naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas, i
odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić poganie: Gdzie jest ich
Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew
Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć
skazanych. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie,
Panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i z
pokolenia na pokolenie głosić Twoją chwałę.
Pал0мъ o7и
№. Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша хрaмъ с™hй тв0й,
в7. Положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище: положи1ша тр{піz р†бъ твои1хъ брaшно
пти1цамъ небє1снымъ, плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земнhмъ:
G. Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду w4крестъ їеrли1ма, и3 не бЁ погребazй.
д7. Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ w4крестъ нaсъ.
є7. Док0лэ, гDи, прогнёваешисz до концA; разжжeтсz ћкw џгнь рвeніе твоE;
ѕ7. Пролeй гнёвъ тв0й на kзhки незнaющыz тебє2, и3 на ц†рствіz, ±же и4мене твоегw2 не
призвaша:
з7. Ћкw поzд0ша їaкwва, и3 мёсто є3гw2 њпустоши1ша.
}. Не помzни2 нaшихъ беззак0ній пeрвыхъ: ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰, гDи,
ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2.
f7. Помози2 нaмъ, б9е, сп7си1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2: гDи, и3збaви ны2 и3 њчи1сти

грэхи2 нaшz и4мене рaди твоегw2.
‹. Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ; и3 да ўвёстсz во kзhцэхъ пред8 nчи1ма
нaшима tмщeніе кр0ве р†бъ твои1хъ пролитhz.
№i. Да вни1детъ пред8 тS воздыхaніе њковaнныхъ: по вели1чію мhшцы твоеS снабди2 сhны
ўмерщвлeнныхъ.
в7i. Воздaждь сосёдwмъ нaшымъ седмери1цею въ нёдро и4хъ поношeніе и4хъ, и4мже поноси1ша
тS, гDи.
Gi. Мh же лю1діе твои2 и3 џвцы пaжити твоеS и3сповёмысz тебЁ, б9е, во вёкъ, въ р0дъ и3
р0дъ возвэсти1мъ хвалY твою2.

Modlitwa

”Pomóż nam Boże Zbawicielu nasz, ze względu na chwałę Imienia Twego...” PS 78;9.
Boże zmiłuj się nad Twoimi ludźmi w umęczonej wojną Syrii – Wybacz, że zamiast cichej,
gorliwej modlitwy, musisz słuchać straszliwe odgłosy wojny, płacz ginących matek i dzieci.
Wybacz, że ludzie zamiast pomnażać dobro na Ziemi, dostatek w rodzinach, chleb w domach –
stają się ofiarami śmierci.
Boże przyjmij do nieba dusze zabitych i zamęczonych za wiarę w Ciebie! Boże daj opamiętanie
tym, którzy ciągle myślą, że zabijając słabych i bezbronnych służą jakiemuś bogu.
Boże spraw aby sumienie sparaliżowało ręce tym, którzy sprzedają broń ludziom opętanym
amokiem zabijania.
Boże spraw niech wstyd zamknie usta tym którzy okłamują świat by zagłuszyć głos swojego
sumienia a ogrom przelanej niewinnej krwi niech ostudzi serca, tych którzy nienawidzą!!!
Boże błogosław serca przepełnione współczuciem i poszukujące dróg do pokoju.
Boże błogosław ręce, które chcą okazać pomoc ocalałym z pożogi.
Boże Ty jeden znasz przyczynę tego zła. - Wybacz nam wszystkim, że nasza wiara jest mała,
nasze wysiłki są niezdarne a nieskładna modlitwa jest cichsza od szeptu. Pozwól niech połączy się
ona z modlitwą świętych. Pozwól niech nastanie czas, podobny do nocy, gdy nad Betlejem
aniołowie zaśpiewali pieśń: „Chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój..” tak, aby ziemia się
zapełniła „ludźmi dobrego upodobania” (Łk. 2; 14) Niech cały świat wielbi Ciebie Boga
Wszechmogącego – Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen!

