Prayer for the Afflicted People of Ukraine in Time of War
O Lord Jesus Christ, our God, we entreat You to hear the earnest prayer of Your beloved
Church of Kievan Rus’ for her deeply afflicted children abiding in the land of Ukraine.
Behold their grave sorrow and grievous plight, and speedily come to their aid. Deliver Your
vulnerable people from unjust aggressors, foreign invasion and the terror of war. Strengthen
courageous defenders of the nation to fight virtuously, inspired more by love of those they
protect than hatred of the enemy. O compassionate Lord, shelter the displaced, heal the
wounded, console the orphan, protect the widow, comfort those who mourn, and mercifully
receive into Your Kingdom those who have nobly died guarding their homeland against
every aggression. Quickly make cease the spilling of blood of friend and foe alike, yet stir
many to bravely struggle for that true justice which alone can bring lasting peace. O kindhearted Lord, as You are our peace, soften the hearts of the unmerciful and convert those
who promote hostilities toward reconciliation, so that Your beloved children of the land of
Ukraine, may abide in that tranquility, justice and freedom which reflects your Kingdom,
where You reign with Your eternal Father, and Your most holy, good and life-giving Spirit,
now, and forever and ever.
Amen.

Молитва за Многостраждальний Український Народ у Час Війни
Господи Ісусе Христе Боже наш, благаємо Тебе, вислухай щиру молитву Твоєї
улюбленої Церкви Київської Русі за важко страждаючих дітей українського краю.
Споглянь милостивим оком на їх лихоліття та ласкаво поспіши на допомогу. Звільни
свій беззахисний народ від несправедливих загарбників, нашестя агресорів та терору
війни. Зміцни силою Твоєю усіх доблесних і відважних захисників для доброчесної
боротьби, щоб вони радше керувалися любов’ю до беззахисних, аніж ненавистю до
ворогів. О Премилосердний Господи, захорони переселенців, зціли поранених, борони
сиріт, підтримай вдів, потіш скорботних та ласкаво прийми до Твого Царства всіх, хто
благородно віддав своє життя в обороні Батьківщини від нападів ворогів. Поспіши
зупинити кровопролиття як друга, так і недруга та запали серця багатьох до мужньої
боротьби за істинну справедливість, що є джерелом тривалого миру. О добросердий
Господи, Ти – наш мир, пом’якши зачерствілі серця, наверни тих, хто сприяє воєнним
діям, до примирення, щоб Твій улюблений українській народ втішався миром,
справедливістю та свободою – ознаками Твого Царства, в якому Ти царюєш з
Предвічним Твоїм Отцем, і Всесвятим, Благим і Животворним Твоїм Духом, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

