Gudstjänstmaterial
Böner för fred
1.
Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan
över vad som händer i vår värld,
du som kom till oss vapenlös
men starkare än all världens makt.
Visa oss och världens makthavare
på vägar att verka för fred och försoning
utan våld och vapen.
Låt din kyrka få vara ett tidens tecken
och använd oss - om du så vill benåda oss.
Herre, var hos dem som drabbas av terror
och våldshandlingar,
var hos barnen
och förtvivlade mödrar.
Var hos militärbefäl och pojksoldater,
som inte vet av annat än att lyda.
Herre, kom med vishet till dem
som har att fatta avgörande beslut
som rör hela skapelsens framtid.
Herre, ge oss fred.
Herre, förbarma dig!
Caroline Krook

2.
Herre, vi ber till dig
för det folk som vandrar i mörkret,
för de fångna och förföljda,
de brödlösa och hemlösa,
de bombhotade och lemlästade,
dem som är sjuka till kropp och själ,
de ensamma och bortglömda.
Ge bröd och fred,
ge rättvisa och frihet i världen
genom alla som arbetar för en mänskligare framtid,
dem som fattar avgörande beslut,
dem som bygger broar och hus,
dem som gör död jord levande och fruktbar,
dem som vårdar och botar,
dem som forskar och undervisar.
Ge oss alla ditt ord
genom din kyrka den välsignade
som ett dagligt bröd,

en kraft som tvingar till handling i kärlek,
ett ljus på vägen från krubban till korset,
genom dödsskuggans dal
till vårt hem hos dig.
Britt G Hallqvist

3.
Skapare av natur och mänsklighet
av sanning och skönhet.
Hör min röst
ty det är rösten hos alla dem
som fallit offer för alla krig,
och allt våld mellan människor och nationer.
Hör min röst
ty det är rösten av alla barn som lider
och som i framtiden kommer att lida,
när människor förlitar sig på vapen och krig.
Hör min röst
när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan
fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.
Hör min röst
ty jag talar för alla de människor
i alla länder och alla tider
som inte önskar krig och som är beredda
att gå fredens väg.
Hör min röst
och ge insikt och styrka
så att vi alltid kan möta
hat med kärlek
orättvisa med rättvisa
nöd med offervillighet
krig med fred.
O Gud hör min röst
och ge världen din eviga fred.
Amen
Översättning av Johannes Paulus II:s fredsbön
när han besökte Hiroshima år 1981

4.
L: Herre, hör oss när vi ber
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: När jorden förstörs och vi inte vet hur vi ska leva
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: När våldet härskar och vi inte vet hur vi ska handla
A: led oss från misströstan till förtröstan

L: När vägen är dunkel och vi inte vet hur vi ska vandra
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: Herre, led oss på rätta vägar för ditt namn skull
A: Amen
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5.
Gud, du som är kärlekens källa
Gör oss till fredsstiftare
Beredda att kalla människor vänner
snarare än främlingar
Beredda att känna förtröstan snarare än misströstan
Beredda att älska snarare än att hata
Beredda att tjäna snarare än att bli betjänade
Beredda att tända ett ljus
snarare än att förbanna mörkret
Gode Gud
Hjälp oss att komma allt närmare dig
Och bli allt mer lik din Son, Jesus Kristus
I Jesu Kristi namn
Amen
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