
Förböner till första söndagen i januari 2023, på den årliga ”Världsdagen för fred” 
 

Bröder och systrar, ett nytt år inleds idag med förhoppningar om att försoning och fred ska råda 

bland alla folk, nationer och med hela skapelsen. Med hjälp av den allsmäktige kan vi alla bidra 

till att skapa en försonligare, fredligare och kärleksfullare värld. Vi ber till Gud:  

 

1. Ge hans helighet påve Franciskus och hela världskyrkans ledarskap kraft och uthållighet att genom 

diplomati, etisk styrka och genom konkreta åtgärder lösa de problem världen står inför.        

Herre, hör vår bön. 

 

2. Ge världens ledare mod och vilja att ta sitt ansvar som makthavare, och med visdom och engagemang 

föreslå hållbara fredliga lösningar för att lösa nationella och internationella konflikter och krig.        

Herre, hör vår bön.  

 

3. Ge dem stridande parterna i pågående väpnade konflikter och krig - särskilt i Ukraina, Yemen, Kongo, 

Myanmar och Colombia - insikter om att våld inte löser något, utan enbart förvärrar problemen och 

försvårar tillkomsten av fredliga lösningar.            

Herre, hör vår bön. 

 

4. Ge alla drabbade människor av konflikter och krig din omsorg, att genom dem av oss som har förskonats 

från dessa hemskheter, att konkret hjälpa dem att återställa sina liv och fortsätta leva i värdighet.  

Herre, hör vår bön. 

 

5. Ge mänskligheten visdom och hjälp oss att uppriktigt erfara medkänsla med alla varelser på jorden, så 

att vi kan leva i fred med varandra och med hela skapelsen, såsom du avsåg sedan tidernas begynnelse. 

Herre, hör vår bön.  

 

6. Ge alla oss i vår församling, var och en på sitt sätt, den kunskap och engagemang som behövs för att 

skapa försoning, fred och frid där oenighet råder i våra liv, i hemmet och i samhället.     

Herre, hör vår bön.  

 

Gud, du sände din son, fridsfursten, för att lära oss om fredlig samlevnad och att verka för det 

gemensamma goda. I vår själviskhet har vi glömt bort denna lärdom. Vägled oss på nytt, så att 

vi påminns om vårt gemensamma ursprung, leva i samexistens och vår framtid hos dig som en 

enda universell familj. Om detta ber vi genom din son, Jesus Kristus, som lever och råder i 

evigheters evighet. Amen.  


