
 
 

Bøn for fred  –  Søndag den 22. maj 2011 
 

Du, fredens og mulighedernes Gud, vor Skaber, Forløser og Frelser: 
Vi kommer atter til dig for at bede om din barmhjertighed, din tilgivelse og en ny 
begyndelse. 
Vi beder dig om at hjælpe os med at lade freden vinde indpas i denne verden. 
Vi ønsker, at freden skal have en chance, selvom vi allerede har forspildt så mange 
chancer. 
Vi har bremset så mange forsøg; i stedet for at besvare ondt med godt 
har vi stået uvirksomme hen, mens det gode blev løbet over ende.  

Dona nobis pacem: Vi beder, giv os fred. 

Som vi har kaldt på din tilgivelse, kalder vi også nu på dig i fredens navn. 
Vi vil atter tage ansvar for fred og skabe retfærdighed. 
Vi takker dig for dette Årti For At Overvinde Vold, for arbejdet med at vække 
vores opmærksomhed og vores længsel efter fred. Og dog indrømmer vi, 
at der er så meget mere at gøre, hvis vi virkeligt ønsker, at freden skal sejre. 

Dona nobis pacem: Vi beder, giv os fred. 

Bevæg os med din Ånd, knyt vore hjerter og sind sammen med din fred, og hjælp os, 
så vore liv bliver kilder til fred. ”Lad dette ske i dette nu!” 
Hjælp os, så vi følger dig, når du giver freden en chance, hjælp os at skabe en verden, 
hvor freden er vores mål og mening. 
Vi beder, giv os fred. Giv os visdom og mod til at gribe mulighederne; giv os visdom til 
at få øje på de ting, der skaber fred; giv os mod til at være tro og lydige mod dig. 

Dona nobis pacem: Vi beder, giv os fred. 

Du, fredens og mulighedernes Gud, gør os til redskab for din fred 
på Det Internationale Kirkemøde For Fred og alle steder, 
så vi opfylder din vilje, så vi atter giver freden en fremtid her. 
I Jesu navn, vor Herre og Frelser, Fredens Fyrste. 
Amen 
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