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МОЛИТВА II

Боже миру й справедливості, молимося
сьогодні за людей України.Молимося за мир і
відкладання зброї. 

Молимося за всіх, які бояться прийдешнього
дня, щоб Твій Утішительний Дух був з ними.

Молимося за тих, які володіють війною і
миром,
 щоб мудрість, пізнання, і милосердя 
 керували їхніми рішеннями.

Понад усе, молимося за всіх Ваших
дорогоцінних дітей, що перебувають в
небезпеці і страху, щоб Ти їх памʼятав і
захищав.
Це благаємо в ім'я Ісуса, Царя миру. Амінь.

Церква Англії, Англіканський Архієпископ Кантурбурзького 
Юстин Велбі

Англіканський Архієпископ Йоркського, 
Стефан Котрел 
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Боже любові, молимося за людей України,
Тендітних і літніх, 
за  овдовілих і осиротілих жінок і дітей, 
за опечалені родини полеглих,
і за всіх невинних, які втратили все. 

Боже миру, ми прагнемо припинення
насильства, 
щоб знаряддя війни перетворилися на
знаряддя миру.
Будь з державними провідниками світу,
щоб їхні рішення були чітко орієнтованими до
справедливого і довготривалого миру. 

Боже милосердя, відкрий наші серця, 
подбати про біженців які можуть прибути до
нашої країни
і нужденного страника серед нас.
Заради Христа. Амінь.

Всечесніший Др. Дас Сидней,
 Канадська Рада Церков
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Господи Боже сил, Боже спасіння, Боже, єдиний
творець чудес, подивися в милості і щедрості на
благочестивих рабів Твоїх, і через
чоловіколюбство Твоє вислухай і помилуй нас і
землю Українську.

B милості і щедрості відвідай рабів Твоїх, що
нерівний бій ведуть з ворогами Твоїми за
свободу землі Твоєї української та її
багатостраждальному народу, але в благочесті
непереможного, і що до Твоєї доброти
припадає.

Бо Ти є захист і перемога, і спасіння всім надію
на Тебе маючих, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і
Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки
віків. Амінь. 

Чин Молебня Під Час Війни


