
Відкритий Лист Духовної Солідарності з Україною 

Шановні Лідери Віри та Релігійні Діячі України: 

Ми, що підписали цього листа, підтверджуємо що зараз знаходимося у часах глибоких травм, 
неймовірного болю і страждань. Несправедлива війна, принесена на Україну та її народ, є величезною 
трагедією. Тому ми звертаємося до Вас у солідарності, дружбі та вірі. 

Ми походимо з багатьох релігійних традицій і виховань, з різним світоглядом. Однак ми об'єднані в 
наших молитвах за мир, силу і захист для Вас і Ваших сімей; для Ваших парафіян, прихожан та 
співвітчизників-українців. Ми знаємо, що це для Вас важкі часи, бо несете на Своїх плечах і у Своїх 
серцях духовність Вашого народу. Знайте, що ми молимося за кожного з Вас. Як релігійні діячі, 
священики, служителі, пастори, рабини, імами, старійшини та диякони, лідери релігійних організацій та 
ініціатив заснованих на вірі, діячі у світських організаціях громадянського суспільства та богослови, ми 
розуміємо унікальне покликання Божественного, на яке ви відповіли. Ми просимо Божого 
благословення та захисту для Вас. Нехай Бог прийме Вас у свої обійми і зміцнить Вас у найближчі дні і 
на довгий час. Ми є з Вами у цей важкий час.  

Але ми не будемо сидіти склавши руки. Наразі працюємо над тим, щоб заохотити наших лідерів тут у 
Сполучених Штатах, бо вони повинні зробити більше для підтримки незалежної, демократичної та 
вільної України. Продовжуватимемо підтримку Вашого діла й справи - свободи і незалежності. 
Приєднуємося до Вас у співмолитві. І приєднуємося до віри, що справедливість і мир для України 
переможуть. 

Поки Українці надалі продовжують тікати від жахів війни, ми продовжимо ділитися способами, якими 
наші громади можуть допомогти мільйонам біженців. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити їх, і 
молимося, щоб Вони швидко і безпечно возз'єдналися зі своїми сім'ями. Також ми молимося з рівним 
запалом і відданістю, за всіх тих які не є українцями, які безпосередньо постраждали від цього 
насильства, які або залишаються під загрозою насильства в межах кордонів України, або були змушені 
покинути землю, яку вони називали домом. Ми молимося і виступаємо на знак солідарності з 
етнічними, расовими, релігійними та іншими меншинами або групами ризику в Україні, які також 
переносять надзвичайно важкий тягар внаслідок війни через те, що є частиною маргіналізованих 
громад. 

Ділимося Вам цими словами молитви: 

Єдиний і Святий Дух Всесвіту, ми називаємо Тебе багатьма різними іменами. Ми просимо зі смиренням 
Твого благословення та безпеки і захисту, сили і благополуччя для тих багатьох благословенних людей, 
які служать Тобі в Україні. Підтримай їхню вірність в цей час розрухи і війни. Захищай їх як і життя їхніх 
близьких. Будь з ними в цей час великого болю і страждань.  Вмісти їх у Твою скинію миру. Нехай вони 
знають, що ми молимося за них і молимося за припинення війни. Наша молитва повторює слова 
пророка Ісаака:  

В твоїм краї не буде вже чуте насилля, руїна й спустошення в межах твоїх, і назвеш свої мури спасінням, 
а брами свої похвалою! Удень сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, 
бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою! 
(Ісаї 60:18-19) 

Їдьте з богом! 


