
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ 

 

Norsk oversettelse lengre nede 

 

L: Помолімося разом за всіх жертв війни та за справедливий мир в Україні.  
  

Господи Боже, Добра подателю, війна в Україні жорстока, 
порушення прав людини численні.  
Люди страждають, багато хто змушений покинути свої домівки. 
Ми звертаємося до Тебе в молитві за мир та справедливість.   

Нехай прийде Царство Твоє.  

  

A: Господи, помилуй.  

  

Господи Боже, Ти, що даруєш мир, Ти, що сам був біженцем, 
будь поруч із тими, хто був змушений покинути свій дім,  

І покажи нам, як примножити гостинність та піклування у нашій 

країні та в наших громадах.  
Нехай прийде Царство Твоє. 
  

A: Господи, помилуй.  

  

Господи Боже, Життя подателю, ми молимося за дітей та 

молодь, які живуть у страху і бояться за своє життя.  

Багато хто зазнав тілесних і духовних ран. Захисти і збережи їх у 

Своїй любові. 
Нехай прийде Царство Твоє. 
 

A: Господи, помилуй.  

  

Господи Боже, що на Тебе покладаємося, ми молимося за всіх, хто 

втратив свою домівку, 
за тих, хто зазнав поранень і за тих, хто втратив своїх близьких.   

за тих, хто працює над тим, щоби знайти мирне рішення,   
за тих, хто почувається спустошеним, хто втратив надію на завтрашній 

день.  

Нехай прийде Царство Твоє. 

  

A: Господи, помилуй.  

  

Триєдиний Боже, виведи лідерів світу на дорогу миру,  
Дай волю і мудрість здобути справедливий мир в Україні.  



Допоможи країнам світу жити в мирі та співпраці.  
Нехай прийде Царство Твоє. 

  

A: Господи, помилуй.  

  

L: Запалімо свічку й помолімось за Україну і за всіх, хто постраждав від цієї 
війни.  
 

 

 

BØNN FOR UKRAINA 

 

L: Sammen vil vi be for alle krigens ofre og om rettferdig fred i Ukraina.  

  

Gode Gud, krigen i Ukraina er brutal og bruddene på 

menneskerettighetene er mange.  

Mennesker lider og er på flukt. Vi vender oss til deg i bønn om fred 

og rettferdighet.   

La ditt rike komme.  

  

A: Herre, forbarme deg.  

  

Fredens Gud, du som selv var en flyktning, vær nær alle som er på 

flukt,  

og vis oss hvordan vi kan bidra til gjestfrihet og omsorg i vårt land og 

våre lokalsamfunn. La ditt rike komme.  

  

A: Herre, forbarme deg.  

  

Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt og er redde for 

sine liv.  

Mange har fått sår på kropp og sinn. Bevar og beskytt dem i din 

kjærlighet. La ditt rike komme.  

  

A: Herre, forbarme deg.   

  

Trofaste Gud, be ber 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.  

La ditt rike komme.   



  

A: Herre, forbarme deg.  

  

Treenige Gud, led verdens ledere inn på fredens vei,   
Gi vilje og visdom til rettferdig fred i Ukraina.  

Hjelp verdens nasjoner å leve i samarbeid og fred.  

La ditt rike komme.  

  

A: Herre, forbarme deg.   

  

L: La oss tenne lys i bønn for Ukraina og alle som er rammet av krigen.  
 


