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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОЛИТВИ 

Тайвань - гра наддержав і лабораторія демократії 

Острівна держава Тайвань, розташована 

біля материкового Китаю між Японією та 

Філіппінами, складається з головного 

острова та понад 100 інших островів. Там 

проживає близько 23 мільйонів людей. 

Велика Китайська Народна Республіка з 

населенням 1,4 мільярда осіб претендує на 

острови як на одну зі своїх провінцій. У 1971 

році ООН проголосила Китайську Народну 

Республіку єдиним законним 

представником Китаю. З цієї причини 

більшість країн сьогодні не мають 

дипломатичних відносин з Тайванем – 

навіть США та Німеччина – через страх 

втратити важливі торгові відносини з 

Народною Республікою. У той же час 

Сполучені Штати не втомлюються висловлювати свою підтримку Тайваню.  

Кілька мов, рас і релігій  

Серед цієї зростаючої напруги тайванці живуть у багатонаціональному 

суспільстві. Більшість населення є нащадками іммігрантів з різних частин 

Азії, але є також 16 зареєстрованих корінних груп. Сьогодні більшість просто 

вважають себе тайванцями. Різноманітність також відображається в різних 

мовах і в сповідуванні релігії. Більше 40% сповідують китайські народні 

вірування - суміш даосизму, конфуціанства та різних народних релігій. 

Християнство слабо представлене на Тайвані – близько 5%, лише серед 

корінного населення 60% належать до християнської церкви. Співіснування 

культур і релігій протікає без серйозних конфліктів і зараз дуже цінується 

більшістю людей. 

Модель демократизації 

В Азії Тайвань вважається зразковою демократією, яку можна порівняти з 

Німеччиною, Австрією чи Швейцарією. Після руху соняшників у 2014 році 

були докладені інтенсивні зусилля, особливо молоде покоління, щоб 

залучити громадянське суспільство до прийняття демократичних рішень 
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через цифрові мережі. Одним із піонерів різних рухів за демократизацію є 

жіночий рух.  

Об’єднатися, незважаючи на навантаження  

Прагнення до незалежності та демократії неодноразово призводить до 

напруги в суспільстві. У той час як деякі представники старшого покоління, 

швидше за все, будуть ближче до Китаю, молоде покоління не може уявити 

відмову від своєї незалежності. Це також сформувало комітет Всесвітнього 

дня молитви на Тайвані. Під час опору диктатурі у 1980-х роках вона 

розділилася і лише знову тісніше співпрацювала для підготовки матеріалів 

до Всесвітнього дня молитви 2023 року. На початку служби ми можемо 

показати, як важливо знайти один одного. 

Комітет Всесвітнього дня молитви з Тайваню пропонує розмістити пазл з 

картою Тайваню посередині після початкової пісні: п’ять жінок йдуть 

наперед і складають шматочки пазла, щоб сформувати карту Тайваню. Для 

цього можна заспівати пісню 2 “ Ping an” . 

У Всесвітній день молитви 2023 року сміливі жінки з цієї маленької країни 

запрошують нас повірити, що ми можемо змінити цей світ на краще, якими 

б незначними ми не здавалися. Бо: віра рухає! 

Ping an - Мир нам усім! 
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ВСТУПНА ПІСНЯ  

Пісня 1: Приходити і уходити  

 

Ведучий 1: В ім’я Отця і Сина в сопричасті з силою Святого Духа святкуємо  

Богослужіння Всесвітнього дня молитви, який цього року 

подарували нам жінки з Тайваню. 

 

Привітання  

Ведучий 2: Ласкаво просимо і « Пінг ан». Ось як бажає народ Тайваню:   Мир 

вам! Мир з Богом і мир між собою! Ми тепер бажаємо миру один 

одному. 

Пісня 2: Ping on! 

Оригінал «Господи, вислухай нашу Молитву ” з Тайваню (час для обміну 

привітаннями) 

Ведучий 1: Дорогі сестри та брати, цим святом тайванські жінки хочуть 

поділитися з нами своїм досвідом і засвідчити про чудові діла 

Бога. Ми хочемо почути про їхню віру. 

 

ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ 

Ведучий 2: Бог щедро благословив Тайвань. Ми святкуємо разом із жінками 

Тайваню та з усіма, хто сьогодні збирається на цю службу по 

всьому світу.  

 

Ведучий 1: Боже, ти створив цей прекрасний острів з усіма його 

багатствами. Тайвань покритий гірськими лісами і живиться 

морем. 

 

Усі:            Боже, славимо Тебе за велич творіння. Нехай лице Твоє світить 

над нами. 
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Ведучий 2: Понад сто років тому місіонери прибули на Тайвань і поділилися 

євангелією. Люди почули добру новину і прийняли це визвольне 

послання. 

Усі:  Боже, славимо Тебе за відвагу віри. Нехай лице Твоє світить над 

нами. 

Ведучий 1: З 16 століття Тайвань колонізували різні іноземні держави. 

Етнічні, культурні, соціальні та політичні конфлікти стрясали 

країну, але інтеграція також стала можливою. Незважаючи на 

важке минуле, люди на цьому острові сьогодні можуть жити 

спокійно - це дар Божий. Ось чому гостинність для них особливо 

важлива; вони люблять допомагати і хочуть бути благословенням 

для інших. 

Усі:  Боже, славимо Тебе за дар миру. Нехай лице Твоє світить над 

нами. 

 

ВИЗНАННЯ ВИНИ 

Ведучий 1: Боже, Ти хочеш дати всім нам мир і спілкування, але багато чого 

обтяжує нас і віддаляє від Тебе. Ми руйнуємо ваше творіння. Ми 

не дбаємо про нашу планету ні на Тайвані, ні вдома. Ми 

забруднюємо довкілля замість того, щоб дбати про нього. Наш 

спосіб життя знищує тварин і рослини замість того, щоб зберегти 

життя. 

Пісня 3: Твоя милість нехай буде з нами 

Оригінал "Господи, помилуй нас" з Тайваню 

 

Ведучий 2: Ти, Боже, даруєш світові добра свого вдосталь. Тим не менш, 

гідність мігрантів і представників різних меншин нехтується. Ми 

чуємо крики жінок, дітей та молоді, але робимо недостатньо. 

Пісня 3: Твоя милість нехай буде з нами 

 

Ведучий 1: Боже, ти вірний і праведний. Прости нас, візьми нашу провину і 

допоможи нам зробити те, що потрібно. Дай нам духа мудрості й 
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одкровення, щоб ми могли пізнати Тебе і сповнитись любові та 

віри. Просвіти очі наших сердець, щоб Твоя неперевершена 

велич була показана нам. 

Пісня 3: Твоя милість нехай буде з нами 

 

СЛОВО БОЖЕ 

Лектор: Ми чуємо з листа до громади в Ефесі: 

Почувши про вашу віру в Господа Ісуса і вашу любов до всіх святих, 

Я ніколи не перестаю дякувати за вас, коли думаю про вас у своїх 

молитвах. 

Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, нехай дасть вам 

Духа премудрості й об’явлення, щоб ви могли пізнати Його. 

Просвіти Боже очі ваших сердець, щоб ви знали, до якої надії ви 

покликані, який багатий і славетний спадок Бог приготував для 

святих 

і наскільки величезною є сила, показана як дія Божої могутності та 

сили на нас, хто вірить. ( Еф . 1:15-19 на основі Цюрихської Біблії 

2007) 

Пісня 4: Віра рухає 

 

ДУМКИ НАД БІБЛІЙНИМ ТЕКСТОМ: 

Отже, хтось пише листа. Він пише від імені Павла до церкви в Ефесі, тоді, 

через два покоління після Ісуса. А сьогодні до нас. Великі слова лунають: 

віра, надія і любов. мудрість і одкровення. Міць і сила, міць і слава. Той, хто 

написав листа, сповнений того, що Бог хоче дати нам. Тоді, як і зараз, такі 

обіцянки нам на руку. Є так багато труднощів і перешкод, які втомлюють і 

знеохочують нас. І тоді ми більше не довіряємо ні собі, ні Богові. Або ми 

переповнюємо себе переконанням, що нам доведеться протистояти всім 

викликам самостійно. Іноді ми навіть втрачаємо чітке бачення. Бог може 

«просвітити очі нашого серця». Тоді ми бачимо і розуміємо, яке наше 

бачення. Що Боже Царство, Божий новий світ обіцяний нам, обіцяний як 

багатий спадок. І ця немислима сила виростає із сили Бога для тих, хто 
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тримається цієї надії. В очах Бога ми не розвіяні вітром конфетті, а шматочки 

великого пазла. Кожен з нас різний і різний, кожен незамінний, кожен 

пов’язаний з іншими. Разом ми стаємо образом, про який мріє Бог: 

спілкування з Ісусом Христом. Коли Божа духовна сила відкриває на це очі 

нашого серця, щось змінюється. Те, у що ми віримо і на що сподіваємося, 

відображається на тому, як ми живемо. Таким чином, кожен жест і кожне 

слово, наше повсякденне життя, а також наша спільнота можуть стати 

свідченням віри. Жива віра, яка охоплює. Слава богу за це! 

Ведучий 2: Зараз ми почуємо листи подяки від наших сестер із Тайваню до 

жінок, чия віра зворушила їх. Вони є свідченням живої віри, яка 

може підбадьорити нас. 

 

Жінка 1: Дорога сестро Пао-Чу ,  

під час нашої останньої зустрічі я була глибоко зворушена тим, 

наскільки ти віддана справі захисту навколишнього середовища. 

Твоя історія віри змінила мене, і відтоді я йду твоїми стопами. Я 

брала участь у прибиранні пляжу та розбирала сміття вдома. Я 

стежу за тим, щоб речі перероблялися. Щоб уникнути пластикових 

відходів, я беру з собою власні столові прилади та кухоль. 

Найважливіше для мене – дати молоді приклад того, як можна 

берегти навколишнє середовище. Я сподіваюся, що Тайвань у 

майбутньому припинить виробництво ядерної енергії. Разом ми 

можемо навчитися бути добрими управителями Божого творіння. 

 

Пісня 5:  Бо я чув про вашу віру 

Оригінал: «Я чув про Вашу Віру» з Тайваню 

 

Жінка 2: Дорога сестро Фен-Цзяу ,  

я чула про твою віру. Ти стала чудовим благословенням для жінок 

як корінна жінка. Ти роками піклувалася про свою родину. Ти 

погодилася на оплачувану роботу, щоб утримувати їх. Але на 

роботі тебе дискримінували через твій вік. Тобі довелося терпіти 

суспільні норми, які спрямовані проти жінок. Хоча ти повинна була 
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заробляти гроші для своєї сім’ї, водночас ти відчувала, що нехтуєш 

ними. У цій дилемі ти довірилися Божому керівництву і знайшла 

спосіб забезпечити свою родину: ти навчаєш традиційного 

мистецтва ткацтва. Твій творчий талант і енергія знову розквітли. 

Твоя відданість своїй групі людей надихнула багатьох твоїх сестер 

і стала для тебе благословінням. 

Пісня 5:  Бо я чув про вашу віру 

 

Жінка 3: Дорога сестро Джоджо ,  

коли ти була маленькою, твій батько попросив тебе влаштуватися 

на роботу. Він не хотів, щоб ти продовжувала навчання. Він 

вважав, що дівчатам не потрібна освіта, їм краще вийти заміж. 

Проте ти наполягала на продовженні навчання. Ти просила Бога 

дати тобі мудрості, щоб змінити думку твого батька. Ти молилася, 

щоб він зрозумів, що дочки і сини мають рівні права на освіту. 

Поступово до цього прийшов і твій батько. Після закінчення ти 

погодилася на роботу. Але твої керівники зневажливо дивилися на 

освічених і професійних жінок. Ти знову просила Божої мудрості 

витримати цей тиск і поговорити про це зі своїм керівництвом. Ти 

хотіла, щоб продуктивність жінок і чоловіків оцінювалася без 

упередження. Ти зрозуміла, який довгий шлях до подолання 

дискримінації жінок. Але ти не перестаєш пояснювати всім: жінки 

і чоловіки мають однакові права. 

Пісня 5: Бо я чув про вашу віру 

 

Жінка 4: Дорога сестро Перл, 

як прибиральниця в лікарні, ти безпосередньо постраждала від 

пандемії корони. Ти ризикували своїм життям, дезінфікуючи 

кімнати для хворих. Ти не могла повернутися додому після роботи, 

тому що не хотіла ризикувати заразити своїх трьох маленьких 

дітей. Тому ти зняла кімнату зі своєю маленькою зарплатою. На 

самоізоляції ти не могла подбати про сім’ю. Це тебе збентежило, і 

ти була дуже самотня. Я палко молюся за тебе і сподіваюся, що Бог 

мого життя є джерелом твоєї сили. 
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Пісня 5: Бо я чув про Вашу Віру 

 

Жінка 5: Дорога сестро Дайкен,  

Я знову і знову дякую Богові за те, як ти впоралася з великими 

стражданнями. Ти зазнала словесного та сексуального насильства 

в дитинстві. У цьому нестерпному стражданні ти запитала себе: чи 

заслуговую я взагалі на любов? Коли тобі було 14 років, тобі на 

допомогу прийшла вчителька. Тож ти отримала підтримку 

соціальних працівників та людей, які про вас піклувалися. Через 

них ти відчула Божу любов і прийняла рішення йти за Христом. 

Незважаючи на твою болючу історію, ти не мовчиш. Ти передала 

їх через письмо та малювання. Ти заохочуєш жінок, які зазнали 

емоційного та фізичного насильства, здолати всі негативні 

спогади, знайти нові образи Бога та довіритися нашому 

Спасителю. Сьогодні ти мати двох дітей і стала благословенням 

для них та інших. 

Пісня 5: Бо я чув про вашу віру 

 

Ведучий 1: Боже, милостивий, ми приходимо до Тебе з нашими молитвами, 

як сильні віруючі в листах, про чию боротьбу та надії ми чули. Вони 

не дозволили труднощам здолати себе. Твоя божественна 

мудрість зміцнила їх. Ми не одні, бо Ти нас чуєш. Ми вдячні Тобі за 

Твою присутність, провід і захист, коли ми «ходимо долиною 

темряви » (Псалом 23:4). Ми хочемо вшанувати Тебе і стати живим 

свідком Христа. 

Пісня 5: Бо я чув про вашу віру 

 

ПОЖЕРТВА 

Ведучий 2: Всесвітній День Молитви – найбільший і найстаріший 

екуменічний жіночий рух. Щороку ми надихаємося сильними 

сторонами залучених жінок, ділимося їхніми проблемами та 

знаходимо підбадьорення у вірі. Наше бачення — це світ, у якому 

всі жінки можуть жити незалежно. На шляху туди нам потрібні 
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знаки любові, миру та примирення. Одним із таких знаків є 

збирання добровільних пожертвувань, за допомогою яких ми 

підтримуємо понад 100 партнерських організацій у всьому світі, які 

розширюють можливості жінок і дітей. Це наш внесок у молитовну 

діяльність. 

Пісня 6: Перемагає тільки любов 

 

ЗАСТУПНИЦЬКА МОЛИТВА 

Ведучий 1: Господи, ти бачиш складну ситуацію на Тайвані. Десятиліттями 

країна була пішаком у суперечці між наддержавами. Вона 

міжнародно ізольована і не визнана світовою спільнотою. 

Незважаючи на це, Тайвань робить свій внесок у добробут світу у 

сферах сільського господарства, технологій, медицини та 

гуманітарної допомоги. Святий Дух, ми просимо сили та мудрості 

для народу Тайваню, щоб впоратися з невизначеним майбутнім. 

Нехай Тайвань стане благословенням у світі. Боже, ти наша 

розрада. Вся влада світу твоя. Ми тримаємось за Тебе; ми 

віддаємо себе і Тайвань у Твої руки і просимо Тебе піклуватися про 

нас у нашій слабкості. Ти наша твердиня і наша святиня. 

 

Пісня 7: Я довіряю тобі 

 

Жінка 1: Боже, ти створив світ. Дякуємо, що довірил його нам, такий 

чудовий та різноманітний. Але ми стикаємося з великими 

проблемами. Повітря і вода забруднені. Ми вже не знаємо, що 

робити з нашим сміттям. Ми бачимо, як гірські схили Тайваню 

використовують для вирощування чаю та фруктів. Ми знищуємо 

природнє середовище рослин, тварин і людей. Ми відчуваємо на 

собі наслідки зміни клімату. (На цьому етапі додайте те, що є 

проблемним у вашому регіоні.) 

Ми не чуємо плач Матері-Землі. 

Боже, наповни наші серця своїм співчуттям!  

Допоможи нам захистити матінку Землю! 
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Пісенне звернення 

 

Жінка 5: Боже, Ти любиш нас. Кожна людина – Твій образ. Ти створив нас і 

благословив. Тож у Твоїх очах було добро. 

І все ж є люди маргіналізовані та пригноблені , бідні та безпорадні. 

Духу Святий, дай нам мудрості боротися за них. Дай нам мужності 

відстояти їх. Зміцни всіх, хто несе любов і справедливість у світ. Дай 

розуміння та дії тим, хто відповідальний, щоб зробити наш світ 

безпечним місцем для всіх жінок і дівчат. 

Пісенне звернення 

 

Жінка 4: Боже, Ти наш притулок. Пандемія коронавірусу була і є серйозним 

викликом. Жертв дуже багато. Молимося за всіх, хто втратив 

близьких. Молимося за тих, хто не отримує належного лікування 

та підтримки. Боже, дай нам сили допомагати і розраджувати у 

світі, який змінила пандемія. 

Пісенне звернення 

 

Жінка 3: (вставте тут запит від вашої спільноти) 

Пісня 7: Я довіряю Тобі 

 

Жінка 2: Боже, разом із жінками Всесвітнього дня молитви з Тайваню ми 

дякуємо Тобі за те, що ми можемо молитися сьогодні Твоїми 

словами. Вони багато зробили для подолання розбіжностей. Це 

великий подарунок для нашого всесвітнього руху. У товаристві 

Бога вони прагнуть консенсусу та єдності. У складних умовах 

пандемії вони підготували це Богослужіння. 

Боже, Ти дозволяєш нам залишатися разом у Твоїй присутності та 

довіряти Тобі. Супроводжуєте нас і надалі на шляху до єдності у 

Христі! 

Пісня 7: Я довіряю Тобі 
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Ведучий 1: Разом з усіма, хто сьогодні зібрався на Всесвітній день молитви,   

молимося: Отче наш….  

Пісня 8: Боже благословення над нами 

 

МІСІЯ І БЛАГОСЛОВЕННЯ 

Жінка 1+2: Бог почуй історії нашого життя і нашої віри і зміцни нас. 

Жінка 3+4: Ісус дай нам мудрість, щоб ми могли побачити очима серця і 

зрозуміти, що ми викуплені. 

Ведучий 1+2: Сила Святого Духа рухай нами, щоб ми стали благословенням. 

Всі: Амінь! 

Заключна пісня 9: День вже згас 
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОЛИТВИ 

З 16 по 18 червня 2022 року понад 200 делегатів із понад 80 комітетів країн 

зібрались на міжнародну та віртуальну Всесвітню конференцію Всесвітнього 

дня молитви. Він проходив під гаслом «Нове серце, новий дух, покликаний 

до надії». Багато делегатів були присутні вперше. Вони принесли новий 

ентузіазм і добро, нові ідеї, обнадійливий початок! 

 

Німецький комітет сформували Петра Мьоллер (Ев.), Ірен Токарскі 

(Генеральний директор Німецького комітету, католицька) та Корнелія 

Троммер-Клімпке (зв’язкова з Німецького комітету, протестантська 

методистка). 

 

«Зміцнений вірою» 

Представники семи регіонів світу, Африки, Азії, Європи, Карибського 

басейну та Північної Америки, Латинської Америки, Близького Сходу та 

Тихого океану, зробили вражаючі доповіді про те, як жінки в їхніх регіонах 

живуть за останні роки. 

Пандемія була присутня скрізь, спонукаючи жінок до цифрового розвитку, 

розробки нових ідей для організації послуг, і скрізь – зміцнена вірою – 

відчувалася надія на позитивний розвиток подій. 

 

Прощання і нові обличчя 

Лоуренс Ґанґлофф із Франції попрощалася з головою Комітету 

Міжнародного Всесвітнього Дня Молитви . Її наступницею переважною 

більшістю голосів була обрана Джойс Ларко Штайнер. Джойс Ларко 

Штайнер багато років працювала вчителем і соціальним працівником. Вона 

є членом англіканської церкви, там і брала участь у Всесвітньому Дні 

Молитви з юних років. 

Другого дня ми уважно слухали доповіді інших європейців. Було вражаюче 

почути, як екуменічна різноманітність є частиною Всесвітнього Дня Молитви 

по всій Європі. Ми попрощалися з Еммануель Бауер як європейським 

делегатом. Новими делегатами в міжнародному комітеті стали Сенька 

Шестак Петерлін з Хорватії та Едіт Хайнал-ка Тот з Румунії. 
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Бажаємо всім новообраним і призначеним жінкам Божого благословення! 

Нехай наші молитви надихають їх. «Яке відношення має молитва до надії?» 

— запитали нас молоді жінки Всесвітнього Дня Молитви. Хвилююче 

запитання, яке так швидко заповнило чат, що ми не змогли встежити за 

відповідями. Вони самі повідомили про свої надії на Всесвітній День 

Молитви – нові та надихаючі. 


