
Forslag )l kirkebøn i danske folkekirker: 

Fastelavns søndag 27. februar 2022 
Anledning: På trods af de seneste ugers diploma)ske anstrengelser har Ruslands præsident Pu)n na<en )l 
torsdag d. 24. februar beordret militær invasion af nabolandet Ukraine. Store lidelser ligger forud for 
Ukraines befolkning, og mange mennesker - også i Danmark - føler bekymring og frygt for situa)onen. Vi 
opfordrer derfor )l at inkludere en speciel forbøn for situa)onen i Ukraine ved den kommende søndags 
kirkebøn, med indgangen )l faste)dens vente- og forberedelses)d.   

Bøn: 

Herre Gud, himmelske fader, du er en fredens Gud og ikke en krigens Gud. Vi beder dig for det ukrainske 
folk og den ukrainske kirke. Uvished om frem)den for den enkelte og for landet fører )l kaos og forvirring. 
Vi og andre har mange modstridende følelser og tanker. Vi beder om, at du må skænke fred )l den enkelte 
og visdom )l den ukrainske kirke i denne vanskelige og uforudsigelige situa)on.  

Jesus Kristus, du som bar et kors og ikke et sværd. Med dit liv mindede du os om, at vold ikke skal mødes 
med vold men med bøn og forbøn - endda for Nender. Med din død viste du en så stor kærlighed )l dine 
venner, at du sa<e livet )l for dem. Vi beder dig: Åbn vores øjne og hjerter for hvordan vi kan vise kærlighed 
)l dem, der lider nød og er aQængige af os. Lad os handle med fred og kærlighed mod venner såvel som 
mod Nender.  

Helligånd, du som kender hjerter og tanker: Vi beder om at beslutningstageres samviSgheder må være 
åbne for freden og forsoningen mellem mennesker og folk. Vi beder om, at det ikke må være dødens og 
tomhedens ånd, der bestemmer menneskers liv og skæbne, men at det må være livets og forsoningens Ånd, 
som leder os og alle.  

Amen.   


