
Jerusalembønn 

Verdens Kirkeuke for fred i Palestina og Israel 

21.-28. september 2014 

 

Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem 

som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. (Hebr 13,3)  

Med disse ordene ber vi sammen med alle som sitter i fengsel i hele verden, og som vi så lett 

glemmer. Vi ber spesielt for de politiske fangene i Palestina og Israel. Vi ber for de syke blant 

dem, for dem som ikke klarer påkjenningene i en fengselscelle, og for barn og kvinner som 

mishandles bak gitrene. Vi tenker også på dem som blir tilbake; familiene som er berøvet 

sine kjære som er fengslet. Vi ber om indre forvandling hos dem som har begått kriminelle 

handlinger. Og vi ber for hjerter og sinn som plages av hat og frykt, at de snart kan finne fred 

og forsoning i sin sjel og i sine samfunn.  

Dette området av verden bærer dype smerter i kropp og sjel – både historisk og i vår egen 

tid. I Palestina og Israel er det mange som i dag mangler frihet, og for mange er satt bak lås 

og slå. I for lang tid har urett, vold og frykt formet denne regionen. Vi ber om 

medmenneskelig behandling og rettferdighet for alle, for vi er alle Guds barn. 

Vi ber til sist om at rettferdig fred og forsoning må komme, der det ikke lenger vil være flere 

fengslede politiske flyktninger, men der harmoni vil råde i hjertene til alle folkeslagene i 

området. Vi ber om Guds nåde, om frihet for alle som sitter i lenker, og om fred i vår tid. 

Når vi markerer denne uken sammen med våre søstre og brødre i kirker rundt om i hele 

verden, ber vi med salmistens ord: 

Tilregn oss ikke gamle synder! 

Skynd deg, la din barmhjertighet møte oss! 

For vi er langt nede. 

Hjelp oss, Gud, vår frelser, så navnet ditt blir æret! 

Fri oss ut, og tilgi våre synder for ditt navns skyld. 

Hvorfor skal folkene si: «Hvor er deres Gud?» 

La våre øyne se og folkene kjenne  

at du tar hevn for dine tjeneres blod. 

La sukket fra fangene nå deg; 

din arm er sterk, spar dem som skulle dø! 

(Sal 79)  
 

Ledere for palestinske kristne kirker i Jerusalem deler denne bønnen for verdens Kirkeuke 

for fred i Palestina og Israel 2014 med sine søstre og brødre. 


