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Мы призываем всех присоединиться к этой
ежедневной молитве в своих домах, церквях
и сообществах. Поделитесь ею на Facebooke,
распечатайте и подаритe своей семье и друзьям.
Пусть вся Норвегия присоединится к молитве
о примирении и мире.
Эта молитва была подготовлена по инициативе
Utstein Pilegrimsgard. Utstein Pilegrimsgard - это центр
тишины и молитвы, основанный епархией Ставангера.
Люди со всей страны собираются здесь, чтобы
вместе помолиться. Мы являемся международным
открытым центром и радушно предлагаем любому
желающему теплую постель, домашнюю еду, отдых
и тишину с Иисусом.

Meld deg på våre
nyhetsbrev på vår
nettside eller
skann QR-koden
med din mobil.

www.utsteinpilegrimsgard.no
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Mолитва о примирении и мире
Добро пожаловать на общую молитву о примирении
и мире! Бог любит всех людей, и все мы являемся частью
всемирной церкви. Итак, помолимся вместе за все нации,
за все народы и за всех нуждающихся

Информация
Мы можем молиться этой молитвой тихо или вслух каждый на
своем языке. Мы молимся каждый в своем темпе и по-своему.
Если мы собьемся с ритма, ничего страшного, мы не обязаны
закончить молитву одновременно.
Давайте помолимся.
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Псалом 23:
Господь то мій Пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах
зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить.
Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення Свого
по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною
смертної темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при мені,
Твоє жезло й Твій посох вони мене втішать.
Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах,
мою голову Ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття.
Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по
всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі
Господньому довгі часи.
Івана 8,12:
Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві
той, але матиме світло життя.

Матвія 11, 28 - 29:

Небесний Батько, ми молимося за всіх, хто має силу
та відповідальність. Ми просимо про бажання до примирення
і миру. Ми молимося за майбутнє і надію для усіх.
Господи Боже, ми молимося за всіх, хто втікає і боїться.
Ми молимося за всіх, хто страждає і кому боляче.
Ми молимося за всіх, хто самотній і хто сумує за кимось.
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Господня молитва

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
Амінь.
5

Благословіння:

Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою.
Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем
покірливий, і знайдете спокій душам своїм.

Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже.
Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий
до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице Своє,
і хай дасть тобі мир.
Амінь.

(Тиша)

Мир Божий!

