
To download the text of the prayer visit this website: 
www.oekumenisches-friedensgebet.de

Please recommend the prayer to other.

For information, please contact:

Республіка Південний Судан стала незалежною від Судану 9 липня 2011 
року після референдуму населення Південного Судану. За оцінками, на 
644 329 км2 тут проживає 11,2 млн осіб (2020 рік). Понад 3⁄4 населення 
належать до християнських церков.
Численні невирішені конфлікти та боротьба за ресурси і владу призвели 
до громадянської війни у грудні 2013 року. Незважаючи на дві мирні 
угоди, країна все ще відзначається насильством і сьогодні. Корупція, 
неадекватна інфраструктура та наслідки зміни клімату додають 
страждань людям.

  Екуменічна молитва 
за мир 2023
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Всемогутній Боже,
Володарю і Господи життя,
охрести нас миром Твоїм.

Нам потрібен мир у Південному Судані
і в багатьох інших регіонах нашого світу.
Всупереч нашим страхам, ми прославляємо Божу силу.
Всупереч самозаспокоєння і ненависті,
ми прославляємо любов Христову.
Всупереч безглуздя і насильства,
ми прославляємо преобразительну присутність Святого Духа.

Ми пам‘ятаємо про наших братів і сестер,
які були змушені покинути свої домівки внаслідок насильства;
тих, які є тепер у пошуках нових родин у болотистих і 
затоплюваних низинах своїх рідних земель;
про тих, хто шукає миру і захисту в поселеннях біженців у 
сусідніх країнах;

тих, які вже не знають, що робити,
бо біль і сльози стали їхнім хлібом насущним.

Зішли тим, хто чинить несправедливе насильство, 
прозріння, що добре життя - це спільнотне життя.

Господи, даруй нам здатність встановлювати мир, 
а не розпалювати війни.
Зішли нам дар примирення, щоби не вносити розбрат 
між людьми, групами і народами.
Обнови наші серця і руки своєю любов‘ю і милосердям.
Допоможи нам не тільки говорити про мир, 
але й усіма силами працювати заради нього.

Боже, нехай Твій мир увійде в наші сім‘ї, 
в наші Церкви і в наш світ.
Зроби нас знаряддям свого миру,
де б ми не були і що б не робили.

Амінь.

Екуменічна молитва за мир 2023

Про авторів:  Молитва за мир 2023 є подарунком Ради Церков 
Південного Судану та укладена:

–  Архиєпископ д-р. Стівен Амею Мартін Мулла, Джуба 
 (Католицька Церква)
–  Архиєпископ д-р. Джастін Баді Арама, Джуба 
 (Єпископальна Церква).
–  Почесний єпископ д-р. Ісайя Майок Дау, Джуба (Церква 

П‘ятидесятників)

До складу Ради Церков Південного Судану входять сім Церков-
членів та асоційовані Церкви. Вона має потужну спадщину у сфері 
миробудування, примирення та адвокації.

Історія Ради Церков Південного Судану, заснованої у 2013 році, 
бере свій початок від Ради Церков Судану, створеної у 1965 році 
на території тодішнього Судану католицькою, єпископальною та 
пресвітеріанською церквами.


