
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til bøn  
Ukrainsk og dansk 

  



Dansk Ukrainsk 
Jesus Kristus  

I dig er vores håb.  

Din kærlighed går langt ud over, hvad vi fortjener, 
og din visdom overgår vores forstand,  
dit lys er stærkere end vores mørke.  

Hvor ville vi gerne komme til dig og bare synge om den 
skønhed vi ser i foråret  
om glæden over den skarpe luft i lungerne og lærkesangen i 
ørerne:  

Men det kan vi ikke – ikke nu.  

For vores hjerter er tyngede og vores sind  
fulde af forvirring og uro  
og billeder af krigens rædsler  
har brændt sig ind i os som vrede og angst og afmagt. 

I aften beder vi til dig - sammen med tusinder i Ukraine og over 
hele verden.  

Vi beder om fred.  

Tal til os med ord, der er større end vores,  
og så fine, at de kan filtre sig ind i vores sjæle,  
lægge sig i vores hjerter og blive til mening og handling.  

Vær hos os, og vis os hvor vi skal være.  

Vis os alle vejen til fred.  

Jesus Kristus. Forbarm dig over os  

Ісус Христос   

У Тобі наша надія.   

Твоя любов перевищує те, на що ми заслуговуємо, і твоя 
мудрість перевершує наше розуміння, твоє світло 
сильніше нашої темряви.  

Як би ми хотіли прийти до тебе і просто співати про красу, 
яку ми бачимо в весняний час, радість від чистого повітря 
в легенях і пісня жайворонка у вухах: але ми не можемо 
цього зробити - не зараз, бо наші серця важкі, а наші 
розуми сповнені збентеження та хвилювання, і образи 
жахів війни запалили в нас, як гнів, тривога та безсилля.   

Сьогодні ввечері ми молимося - разом із тисячами в 
Україні та в усьому світі.   

Ми молимося за мир.   

Говорu до нас словами, більшими за наші, і такими 
чудовими, що вони можуть заплутатися наші душі, ляжи в 
наші серця і стань змістом і дією.   

Будь з нами і покажи нам, де нам бути.   

Покажи нам всю дорогу до миру.   

Ісусе Христе. Помилуй нас  

 


