
 Intention for Gun Violence 

 English, Espanol, Tiếng Việt, 한국인 

 English- 

 ●  That all victims of mass shootings, especially those we have experienced in the U.S. in 
 the past few months, may find God’s comfort in their suffering, and help each other 
 survive their devastation, we pray… 

 ●  For communities torn apart by gun violence, for those who were injured, for the families 
 and friends of those who died, may the peace of Christ sustain them, we pray… 

 ●  For those who have been murdered in senseless acts of gun violence; that they may come 
 to know in the kingdom of heaven a place of light, peace, and refreshment, where swords 
 have been turned into ploughshares 

 ●  That those who have died by mass shooting in (location) be received into your loving care 
 and for the family members and friend who mourn their loss. We pray 

 ●  For all those who mourn the loss of loved ones, that the Lord shines His light on them 
 and comfort them in this time of darkness, we pray to the Lord. 

 Espanol: 

 ●  Para que todas las víctimas de tiroteos masivos, especialmente las que hemos 
 experimentado en los EE. UU. en los últimos meses, puedan encontrar el consuelo de 
 Dios en su sufrimiento y ayudarse mutuamente a sobrevivir su devastación, oremos… 

 ●  Por las comunidades destrozadas por la violencia armada, por los que resultaron heridos, 
 por las familias y amigos de los que murieron, que la paz de Cristo los sostenga, oremos… 

 ●  Por aquellos que han sido asesinados en actos sin sentido de violencia armada; para que 
 lleguen a conocer en el reino de los cielos un lugar de luz, paz y refrigerio, donde las 
 espadas se han convertido en rejas de arado 

 ●  Que aquellos que han muerto por tiroteos masivos en (lugar) sean recibidos bajo su 
 amoroso cuidado y para los familiares y amigos que lloran su pérdida. Oramos 

 ●  Por todos aquellos que lloran la pérdida de seres queridos, para que el Señor brille Su luz 
 sobre ellos y los consuele en este tiempo de oscuridad, roguemos al Señor. 



 Tiếng Việt; 

 ●  Xin cho những nạn nhân do súng đạn gây ra, đặc biệt là những người chúng ta biết được 
 trong những tháng qua, cảm nhận được sự an ủi của Thiên Chúa trong những đớn đau, và 
 nâng đỡ nhau vượt qua sự khốn khó. Chúng ta cầu xin Chúa. 

 ●  Xin cho những cộng đồng đang bị tàn phá do bạo lực súng đạn gây ra, cho những người 
 bị thương tích, những gia đình và bạn hữu của những nạn nhân đã bị tử vong, được bình 
 an của Thiên Chúa duy trì họ. Chúng ta cầu xin Chúa. 

 ●  Xin cho những nạn nhân bị bạo lực súng đạn giết hại cách vô nghĩa, được đón nhận vào 
 thiên quốc, được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong ánh sáng và bình an, nơi gươm giáo được 
 biến thành lưỡi cày lưỡi cuốc. Chúng ta cầu xin Chúa. 

 ●  Xin cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ súng tại (địa phương) được đón nhận 
 vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và xin ơn an ủi cho tang quyến và bạn 
 bè thân hữu đang khóc thương vì mất đi người thân.  Chúng ta cầu xin Chúa. 

 ●  Xin cho những ai khóc thương vì mất đi người thân, được Chúa chiếu soi ánh sáng của 
 Ngài trên họ và an ủi họ vì đang phải trải qua thời khắc đen tối này. Chúng ta cầu xin 
 Chúa. 

 한국인: 

 ●  총기 난사 사건의 모든 희생자, 특히 지난 몇 개월 동안 미국에서 경험한 사람들이 고통 
 속에서 하나님의 위로를 찾고 서로가 재난 속에서 살아남을 수 있도록 기도합니다… 

 ●  총기 폭력으로 분열된 지역 사회와 부상당한 사람들, 사망한 사람들의 가족과 친구들을 
 위해 그리스도의 평화가 그들을 지탱해 주기를 기도합니다… 

 ●  무분별한 총기 폭력으로 살해된 사람들을 위해 천국에서는 빛과 평화와 소생의 곳을 알게 
 하려 하심이라 거기는 칼이 보습이 되셨느니라 

 ●  (장소)에서 총기난사 사건으로 사망한 사람들을 당신의 사랑의 보살핌 속에 받아들이고 
 그들의 죽음을 애도하는 가족과 친구를 위해. 우리는기도한다 

 ●  사랑하는 사람을 잃은 슬픔에 잠겨 있는 모든 이들에게 주님께서 이 어둠의 시기에 그분의 
 빛을 비춰주시고 위로해 주시기를 주님께 기도합니다. 


