
Fredsbønn med lystenning for Ukraina 
 

  

 
  
 

SAMLING 
L: Liturg.  A: Alle.  

Salmene er hentet fra Norsk salmebok, 2013.  

  
Salme: Noen må våke i verdens natt (738) 

 
L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn:   

Vår skaper, frigjører og livgiver.  
A: Amen.  
  
 



Samlingsbønn   
 
L: La oss be: Vi vender oss til Deg, Gud, vår Skaper,  

Jesus Kristus, vår forsoner og fredsfyrste,  
Hellige Ånd, vår trøster i liv og død.  

A: La Din fred, som overgår all forstand,   
bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus.  
  

Kyrie fra Ukraina (N13 nr. 976.4)  
 
A: Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  
  
  
ORDET  
 
L:  Vi leser fra Salmenes bok, salme 31, den bønnen som har blitt lest hver 

 dag i synagoger, kirker og bomberom. En salme som setter ord på både 
 fortvilelsen og håpet. La oss lese den med særlig tanke for det ukrainske 
folk. 

 
Herre, jeg søker tilflukt hos deg,  
la meg aldri bli til skamme!  
Fri meg ut i din rettferdighet!  
 Vend øret til meg, skynd deg og redd meg!  
Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse.  
Du er mitt berg og min borg,  
for ditt navns skyld fører og leder du meg.   
Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!  
For du er min tilflukt.  
I dine hender overgir jeg min ånd,  
du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud. (Salme 31, 2-9)  
  
Slik lyder Herrens ord.  
Stillhet  

  
 Tekstrefleksjon  
  
 

 

 



BØNNEN      
  

L: Sammen med våre kristne søsken i mange ulike kirker; La oss vende oss 
til Gud i bønn for fred i Ukraina.   

  
 
Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn, 
i bønn om rettferdig fred i Ukraina. 
Krigen er brutal. Mange mennesker lider og er drevet på flukt.  
Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt,  
for alle som har mistet sine hjem,  
for den som er såret og har mistet noen de var glade i,  
for alle som arbeider for en fredelig løsning,  
for den som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen.   
Fredens Gud, led verdens ledere inn på fredens vei,  
Gi vilje og visdom til fred,   
Gi trøst til sørgende og håp til alle.  
La ditt rike komme. Amen.  
 

Salme: The Kingdom of God (nr. 744)   
The Kingdom of God is justice and peace, and joy in the holy spirit.  
Come Lord and open in us, the gates to your Kingdom. 
 
L: La oss tenne lys i bønn for Ukraina og alle som er rammet av krigen. 
 
 Lystenning.  

Den som ønsker kan komme frem å tenne lys på lysstedene.  

  
Herrens bønn  

L:  La oss be den bønn Jesus Kristus har lært oss, hver på vårt eget språk.   
  
A: Vår Far i himmelen!  

La navnet ditt helliges.  
La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,   
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.   
For riket er ditt og makten og æren i evighet.  

Amen.  



  
Salme: Herre, du vandrer forsoningens vei (737) 

 
VELSIGNELSEN  
  
L: Ta imot velsignelsen.  

Herren velsigne deg og bevare deg.  
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  
Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen.   

  
L: Gå i Guds fred. Tjen Gud og hverandre med glede.  
 
 
 
 

Fredsbønn med lystenning er utarbeidet av 

Trefoldighetskirken, freds- og forsoningskirken i Oslo 

  
  
 


