
 

Rugăciune pentru pace  –  Duminică, 22. Mai 2011 
 

Dumnezeul păcii, Cel ce eşti Atotputernic, Făcătorul, Mântuitorul şi Sfinţitorul lumii: 
Venind din nou către Tine, Te rugăm iarăşi  pentru mila şi iertarea Ta, precum şi pentru un nou 
început. 
Ajută-ne să dăm păcii o nouă şansă. 
Noi vrem să dăm păcii o nouă şansă,  
chiar dacă am irosit deja multe prilejuri de acest fel până acum. 
Am împiedicat până acum atât de multe iniţiative de acest fel; am stat de-o parte când binele a 
fost călcat în picioare, în loc să biruim răul prin bine. 
Pentru toate acestea Te rugăm, iartă-ne Doamne. 

Te rugăm: Dona nobis pacem, Dă-ne nouă pacea. 

Având nădejde în iertarea Ta, noi ne întărim încă odată responsabilitatea noastră 
de a realiza pace şi dreptate în în lume. 
Îţi mulţumim pentru decada pentru depăşirea violenţei, 
pentru faptul că aceasta ne-a ascuţit conştiinţa şi ne-a întărit dorinţa noastră spre pace. 
Recunoaştem însă că se aşteaptă mai mult de la noi dacă dorim într-adevăr să dăm o şansă 
păcii. 

Te rugăm: Dona nobis pacem, Dă-ne nouă pacea. 

Mişcă prin Duhul Tău inimile şi minţile noastre spre pace şi ajută-ne ca vieţile nostre să devină 
începuturi ale păcii. „Fă ca acest început să se petreacă acum.“ 
Ajută-ne să conlucrăm cu Tine dând păcii o şansă, să creem o lume în care pacea să fie ethosul 
şi esenţa a toate.  
Ne rugăm, dă-ne nouă pacea. Dă-ne nouă înţelepciune şi curaj pentru această lucrare: 
înţelepciune pentru a discerne ce anume slujeşte păcii, curaj pentru a-Ţi urma Ţie în ascultare şi 
credincioşie. 

Te rugăm: Dona nobis pacem, Dă-ne nouă pacea. 

Dumnezeul păcii Cel Atotputernic, fă-ne pe noi unelte ale păcii Tale, 
în această concovare ecumenică internaţională pentru pace, precum şi pretutindeni în lume, 
pentru ca prin aceasta să împlinim voia Ta şi să dăm păcii o şansă. 
Ne rugăm pentru aceasta în unele lui Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, Domnul păcii. 
Amin 

Rugăciune dion Caraibe 
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