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црква и мир

Европска и екуменска 
мрежа

ЖИВЕТИ ИСУСОВ ПОЗИВ НА 
НЕНАСИЉЕ И ЉУБАВ ПРЕМА 
НЕПРИЈАТЕЉИМА
Чланови организације „Црква и мир” инспирисани 
су силом еванђеља, те стварају простор у којем 
оно на видљив начин постаје стварно. Једни друге 
подстичу на развој начина живота који промовише 
мир и правду. Предузимају кораке ка исцељењу 
и изградњи поверења,и промовишу едукацију 
и обуку за ненасилну акцију, нарочито у ратом 
разореним земљама.

БУДИ СЛОБОДАН ДА ДЕЛУЈЕШ 
СЛЕДЕЋИ БОЖЈЕ ЗАПОВЕСТИ
Чланови организације на различите начине 
испољавају позив на ненасиље, које је средишна 
тачка еванђеља. Јединство проналазе кроз 
заједничку молитву и богослужење, заједничку 
посвећеност ненасиљу и одазив на позив да 
делују у свету као Христова заједница:
• кроз борбу за помирење
• кроз дијалог, мировну едукацију и управљање 

конфликтом
• кроз акцију за правду и исправну поделу 

светског богатства
• кроз бригу за Божје створење

Молимо вас да нас великодушно подржите, 
јер се наш рад у највећој мери финансира 

доприносима чланова и донацијама. 
Организација „Црква и мир” је регистрована 
као добротворна организација у Немачкој.

Црква и мир, број рачуна 1014380015
Bank fuer Kirche und Diakonie KD-Bank

IBAN DE33350601901014380015
BIC GENODED1DKD

ЦРКВА И МИР – 
ЕКУМЕНСКА И ЕВРОПСКА 
„Црква и мир” је проистекла из дијалога између 
мировних цркава након Другог светског рата. У 
то време су на конференцијама у области Пиду 
историјске мировне цркве (менонити, квекери, 
Црква браће) и Међународни покрет за помирење 
развили основне ставове о мировној теологији и 
пракси. Откако је основана, организацији „Црква 
и мир” се придружило више од 50 заједница, 
верских заједница, образовних центара, 
мировних организација и организација мировне 
службе из 13 европских земаља. Свакој цркви у 
Европи упућујемо позив да нам се придружи на 
путу да постане црква мира.

ЖИВА МРЕЖА 
 „Црква и мир”
• организује регионалне и европске конференције 

у циљу сарадње на теолошким, политичким и 
социјалним променама нашег доба,

• тражи дијалог са црквама о ненасиљу, правди, 
помирењу и миру,

•  активно представља перспективу мировне 
цркве у даљем развоју концепта „праведног 
мира”,

•  сарађује са националним и интернационалним 
мрежама: Action Committee Service for Peace 
(AGDF, Немачка); Conference of European Churc-
hes; World Council of Churches; Network of Chri-
stian Peace Organisations (NCPO, UK); International 
Network for a Culture of Peace and Non-violence.

•  редовно издаје информативно писмо и 
теолошке публикације.
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МЕСТО СУСРЕТА
• окупља хришћане из различитих традиција и 

из свих крајева Европе
• повезује верске заједнице, заједнице, 

хришћанске мировне групе, мировне агенције, 
образовне центре и појединце

• ствара простор за чланове и пријатеље да 
поделе своја искуства о мировном путу цркве, 
да уче заједно и међусобно се охрабре

ФОРУМ ЗА ДИЈАЛОГ
• шири кључну поруку еванђеља о ненасиљу 

широм екумене
• промовише интеркултуралну размену, 

разумевање и помирење
• позива све хришћане да се одваже на путу да 

постану мировна црква

ПРОСТОР ЗА 
РАЗМИШЉАЊЕ
• повезује теологију мира и праксу
• примењује библијске записе на теме 

трансформације конфликта и црквених 
мировних иницијатива

• помаже учесницима да заједнички формулишу 
шта значи бити шалом заједница

ЛИЦЕ ЦРКВЕ
• позива хришћане да учествују у заједничком 

екуменском богослужењу да прославе Бога 
мира, правде и помирења

• нуди прилику за духовну обнову и оријентацију
• даје снагу за заједничко путовање кроз молитву, 

богослужење и контемплацију
• нуди прилику да се искуси и вреднује 

различитост Христовог тела

КАТАЛИЗАТОР
• промовише заједничке пројекте, акције и 

кампање
• подржава заједнице у настојању да постану 

место помирења и правде, те да буду сведоци 
Христовог мира

Бог је цркви поверио 
службу мира и помирења.

Позивамо те да нам се придружиш
на овом путу!

црква и мир

ИНТЕРДЕНОМИНАЦИЈСКА 
МРЕЖА

окупља англиканце, баптисте, слободну браћу, 
католике, лутеране, меноните, методисте, 
православце, квекере и реформате

„Блажени су миротворци, јер ће 
се они синови Божји назвати.” 

(Матеј 5,9)  


