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 BED 

For at Gud skal ændre 
ledernes hjerter 
og få dem til at gøre 
en ende på krigen. 

    

 

BED 

For Metodistkirkens præster
og ledere i Ukraine,
og for de lokale kirker 
– må de være trofaste 
vidner  og give håb  
midt i alle lidelserne  
og krigen. 

 

MÅ KRISTI NÅDE VÆRE MED OS ALLE 
         

 

Vi står sammen med Metodist- 
kirken i Ukraine i bøn om 
beskyttelse, forsoning 
og fred. Vi beder for præster, 
ledere og menigheder i 
Metodistkirken i Ukraine; 
må Gud give, at deres 
vidnesbyrd om forsoning og 
fred må bringe styrke og 
Håb til det ukrainske folk 

 

Vi beder for biskop Eduard 
Khegay, biskop for både Rusland
og Ukraine, må Gud give ham 
den visdom og nåde, som han   
har brug for i sin tjeneste og 
ledelse under disse udfordrende 

Bishop Christian Alsted

 

BED 

For de mange 
flygtninge, der søger  
efter ly og 
beskyttelse.  

Og for de mange, 
der må skjule sig for 
bombningerne og 
kampene. 

  

omstændigheder
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Kortet viser Metodistkirkens  
menigheder  i Ukraine – der er  
350 medlemmer (tal fra 2017). 
Kirkerne er strategisk placeret i, eller  
i umiddelbar nærhed af de større byer.  

I øjeblikket arbejder kirkerne i den  
vestlige del af landet, i L’viv og 
Uzhgorod, hårdt på at vise gæstfrihed 
til flygtninge, som er flygtet fra andre 
dele af landet og enten ønsker at 
blive eller fortsætte flugten til et andet   

 

 

 

Som kristne anerkender vi de regeringer, under hvis beskyttelse 
vi lever og bor, og mener at sådanne regeringer bør være baseret 
på, og være ansvarlige for, anerkendelsen af menneskerettigherne 
over for Gud. Vi tror på, at krig og blodsudgydelse 
er i modstrid med Kristi evangelium og ånd. 

Metodistkirkens lære og kirkeordning 
  

 

  

HVAD KAN VI GØRE….? 
 

    

01 
BED! – bøn er 
aktiv handling, og gør 
en reel forskel. 

 

02 
GIV! – giv af dine 
penge til støtte 
for dem i nød  

03 
VIS GÆSTFRIHED – vær 
klar til at modtage 
flygtninge i jeres 
hjem og kirker 

 

04 
VÆR KIRKE – 
forsæt med at  
deltage i Guds 
mission 

 

Land.   
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