
Bønner til bruk i gudstjenesten 

Samlingsbønn 

Hellige treenige Gud, du er verdens opprettholder og frelser. Vi kommer sammen i bønn for Ukraina. 
Vi ber om innsikt, mot og handlekraft hos politikere og ledere til selv å gå fredens vei og vise andre 
veien til rettferdig fred. Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater. Og vær nær alle mennesker 
som befinner seg i det konfliktrammede området, at de erfarer verdens solidaritet og din kjærlighet 
og nærhet, Gud. Kom synlig til stede gjennom utstrakte hender. Se til alle russere og andre grupper 
som også lider under denne krigen. Hjelp oss alle å arbeide for fred og forsoning. Jesus Kristus, vår 
befrier, kom med din trøst til våre urolige hjerter og forny håpet i oss alle. Kom med din fred. Amen. 
 

Fredsbønn 

Hellige, treenige Gud, du er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde. Sammen med din Kirke i 
hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina! La ditt rike komme.  
A: Hør vår bønn.  
 
Jesus Kristus, vår frelser og fredsfyrste, kom med din trøst til alle som er redde og frykter for sine liv. 
La dem erfare din trøst og omsorg, og finne styrke og mot til å stå i prøvelsene. Send mennesker i 
deres vei med hjelpen de trenger. La ditt rike komme.  
A: Hør vår bønn.  
 
Herre Jesus, du som selv en gang var et barn på flukt, Vi ber om beskyttelse over barn og unge. Over 
syke og skadde, over dem som må flykte og dem som må bli igjen. Over urolige, redde og sørgende. 
Over bekymrede pårørende. Vi ber også for de som nå er soldater i felt. Se i nåde, Gud! La ditt rike 
komme.  
A: Hør vår bønn.  
 

Til deg, Gud, kommer vi og ber om fred i Europa og verden. Gi verdens ledere klokskap, mot og 
handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne vei til rettferdig fred.  
Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! La ditt rike komme.  
A: Hør vår bønn.  
 

Hellige Ånd, vi ber for politiske ledere og nasjonale myndigheter. Vi ber om sannhetens lys og 

hjertets omvendelse for dem som erklærer krig; Vi ber om utholdenhet og mot for dem som søker 

fredelige løsninger. Vis oss hvordan vi kan bidra til fred og trygghet, og hvordan vi kan ta imot vår 

neste i all slags nød og under alle slags forhold. Herre, vår Gud, forbarm deg over oss alle. La ditt rike 

komme. 

A: Hør vår bønn. 

 


