
Doamne, fii aproape și dă-ne mângâiere

Când durerea și suferința îi copleșesc, Doamne, fii aproape și dă-ne
mângâiere
Când sunt epuizați și obosiți,
Când se simt alienați,
Când sunt chinuiți de nerăbdare și negativism,
Când singurătatea crește anxietatea,
Când le e greu să comunice,
Când sunt dezamăgiți și deprimați,
Când frica îi împiedică să privească spre viitor,
Când boala mintală afectează stima de sine,
Când furia și resentimentele îi distrug,
Când sunt copleșiți de anxietate,
Când le e greu să se bazeze pe grija altora,
Când le apare invidia pentru cei care nu au o boală mintală,
Când procesul de vindecare este mai lent decât și-ar dori,
Când le este dificil să-și abandoneze planurile,
Când pesimismul sau cinismul preiau controlul,
Când dorul se intensifică din cauza nevoii de împăcare,
Când cei dragi sunt departe,
Când o boală mintală cauzează dificultăți financiare care duc la
anxietate sau disperare,
Când sunt chinuiți de sentimentul că nu există speranță,
Când depresia nici măcar nu îi lasă să gândească,
Când prietenii se retrag de frica unei boli mintale,
Când boala mintală îi face amărâți și iritabili,
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Când sunt bântuiți de regrete și rușine pentru păcatele trecute,
Când le e greu să doarmă,
Când pofta de mâncare dispare,
Când le este greu să accepte o schimbare necesară în viață,
Când efectele secundare ale unui medicament îi fac să se simtă rău,
Când sunt tentați să refuze ajutorul,
Când nimeni nu pare să îi înțeleagă,
Când sunt închiși în casă sau le este frică să iasă,
Când letargia și apatia creează probleme,
Când au nevoie doar de un cuvânt grijuliu,
Când este imposibil să respecte rutina zilnică obișnuită,
Când le este greu să găsească puterea de a continua să trăiască,
Când le apar gânduri de sinucidere,
Când le vine greu să se roage,
Când suferința este insuportabil de grea, 
Doamne, fii acolo și dă mângâiere.

Tatăl nostru…

Să ne rugăm: Tată Milostiv, Fiul Tău Preaiubit a arătat o milă deosebită
față de bolnavi și i-a vindecat. Dă-ne harul vindecător pentru toți cei
care suferă de tulburări mintale. Dă-le putere sufletească și speranță.
Cu dragostea și îndurarea Ta, transformă suferința lor care le aduce
frustrări. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.


