
Klimapilegrimens bønn (BOKMÅL) 

 
L: Gode Gud, du som er Skaperen av alle ting, vi ber deg: hjelp oss å se vår neste og ditt 
skaperverk med dine øyne. Vi har sviktet deg og forvalteransvaret du ga oss. Mange får sine 
levekår ødelagt fordi vi driver rovdrift på jordas ressurser. Vi vet at de som har minst skyld i 
klimaendringene, er de som lider mest. Hjelp oss til å høre det rop du har hørt, å se den nød du 
har sett, og å elske vår neste som oss selv.  
 
Gud, du som har gitt oss løftet om at ditt rike skal komme til jorden, send din livgivende Ånd og 
gi oss nyskapende krefter. Hjelp oss til å dele håpet om rettferdighet. Se i nåde til og styrk alle 
som arbeider for rettferdighet. Gi verdens ledere visdom, omtanke og mot til å verne jorden for 
kommende generasjoner. Vis oss at vi alle kan gjøre en forskjell der vi er og gi oss kraft til å gjøre 
om ord til handling.  
 
Amen.  
 
Kilde:  www.klimapilegrim.no  
 
… 

Klimapilegrimens bøn  (NYNORSK) 
 
L: Gode Gud, du som har skapt alle ting, vi ber deg: Hjelp oss å sjå nesten vår og skaparverket ditt 
med dine auge. Vi har svikta deg og forvaltaransvaret du gav oss. Mange får øydelagt levekåra 
sine fordi vi driv rovdrift på ressursane på jorda. Vi veit at dei som har minst skuld i 
klimaendringane, er dei som lid mest. Hjelp oss å høyre det ropet du høyrer, å sjå den nauda du 
ser, og å elske nesten vår som oss sjølv.  
 
Gud, du som har lova oss at ditt rike skal kome til jorda, send din livgivande Ande og gi oss 
nyskapande krefter. Hjelp oss å dele håpet om rettferd. Sjå i nåde til og styrk alle som arbeider 
for rettferd. Gi leiarane i verda visdom, omtanke og mot til å verne jorda for komande 
generasjonar. Vis oss at vi alle kan gjere noko positivt der vi er, og gi oss kraft så vi gjer ord om til 
handling.  
 
Amen. 

http://www.klimapilegrim.no/

