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Vi oppfordrer alle til å være med å be denne bønnen
daglig i sine hjem, kirker og fellesskap.
Del den på Facebook, ta gjerne utskrift og gi til din familie
og dine venner. La hele Norge være med i bønn
om forsoning og fred.
Denne bønnen er utarbeidet og er et initiativ fra
Utstein Pilegrimsgard som er et senter for stillhet og bønn opprettet
av Stavanger bispedømme. Hit søker mennesker fra hele landet
sammen for å be. Vi er et økumenisk åpent senter og ønsker
hver og en varmt velkommen til oppredd seng, hjemmelaget mat,
hvile og stillhet sammen med Jesus.
Les mer på våre nettsider.

Meld deg på våre
nyhetsbrev på vår
nettside eller
skann QR-koden
med din mobil.

1

Bønn for forsoning og fred
Velkommen til felles bønn om forsoning og fred!
Gud elsker alle mennesker og vi er alle en del av den
verdensvide kirke. La oss derfor sammen be for alle
nasjoner, alle folkeslag og alle som er i nød.

Informasjon
Vi kan be denne bønnen stille eller høyt på hvert vårt språk.
Vi ber i hvert vårt tempo og på hver vår måte. Om vi kommer ut av
rytmen er det helt greit, vi trenger ikke være ferdig samtidig.

www.utsteinpilegrimsgard.no

La oss be.
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Salme 23:
Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg
ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg
finner hvile. Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg
ikke noe ondt. For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord
for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo
i Herrens hus gjennom alle tider.
Johannes 8 : 12
Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre
i mørke, men ha livets lys.

Matteus 11 : 28 - 29
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg,
for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile
for deres sjel.

Herre Gud, vi ber for alle som er på flukt og er redde.
Vi ber for alle som lider og har det vondt.
Vi ber for alle som er ensomme og som savner noen.
Himmelske Far, vi ber for alle som har makt og ansvar.
Vi ber om vilje til forsoning og fred.
Vi ber om fremtid og håp for alle.

Herrens bønn
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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.
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Velsignelse:

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

(Stillhet)

Guds fred!

