
 
 

Bønn om fred  –  Søndag 22. mai 2011 
 

Fredens og mulighetenes Gud, 
skaper, frelser og gjenløser: 
Vi kommer til deg nok engang med bønn om barmhjertighet, om tilgivelse og om en ny 
begynnelse. 
Hjelp oss å gi freden i verden en ny sjanse. 
Vi ønsker å gi freden en sjanse, selv om vi har forspilt mange muligheter 
og hindret mange tiltak.  
Vi har vært passive tilskuere når det gode har blitt krenket, 
i stedet for å overvinne det onde med det gode. 
Tilgi oss, Gud. 

Vi ber deg: Dona nobis pacem – gi oss fred!  

Fordi vi stoler på deg og din tilgivelse 
bekrefter vi i dag vårt ansvar som fredsskapere  
og som forkjempere for rettferdighet i verden. 
Vi takker for ”Tiåret mot vold” 1, 
og den bevissthet det har skapt for å styrke fredens sak. 
Men vi erkjenner også at mye er ugjort, og at mye fortsatt kreves 
for å gi freden en ekte sjanse.  

Vi ber deg: Dona nobis pacem – gi oss fred!  

Ved din Hellige Ånd ber vi, 
rør våre hjerter så vi tenker og handler i fredens tjeneste. 
Hjelp oss til å la vårt eget liv være utgangspunkt for fred. 
La fred være vårt kall og vår bestemmelse. 
Hjelp oss å samarbeide om fred i verden, og gi oss visdom og mot til å handle: 
Visdom til å avgjøre hva som tjener fredens sak, 
og mot til å tjene deg i troskap og lydighet. 

Vi ber deg: Dona nobis pacem – gi oss fred!  

Fredens og mulighetenes Gud, 
gjør oss til redskaper for din fred, 
på den internasjonale økumeniske fredskonferansen2 og overalt i verden, 
slik at vi kan oppfylle din vilje og gjennom den gi freden en sjanse. 
Det ber vi om i Jesu Kristi navn, vår Herre, frelser og fredsfyrste. 
Amen 

Bønn v/ ungdommer i Karibien 

                                                 
1 The Decade to Overcome Violence (2001-2010) 
2 IEPC – International Ecumenical Peace Convocation (Jamaica, Mai 2011) 


