Bønner
Dersom dere ønsker bare en bønn, anbefales denne:
Forbønnsledd (med elementer fra Forbønn 4, Den norske kirke)
Far i himmelen. Du kjenner oss og elsker oss. Lær oss å ta vare på hverandre og på alt du har skapt.
Vær hos alle som lider på grunn av uforstand og ondskap. Vi ber spesielt for relasjonen mellom Israel
og Palestina. La urett, hat og vold erstattes av rettferdighet, forsoning og fred. Hjelp oss alle, på hvert
vårt sted, til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Du har kalt oss til å være din kirke og viser oss
veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Det ber vi deg om, Gud.
Vil dere bruke flere bønner eller passet ikke denne, finner dere flere bønner her:
1. Samlet til ett ved Den hellige ånd bærer vi frem vår bønn til vår himmelske Far, i Jesu Kristi
navn, han som er vår frelser og vårt håp, vår styrke og vår fred.
Hellige, mektige Gud,
Vi takker deg for våre søstre og brødre i Kristus rundt om i verden som føyer sine bønner
sammen med våre denne Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. La vår felles bønn for fred,
rettferdighet og likhet være en kraft som kan bidra til å bygge ned separasjonsmuren i Det
hellige land.
I din nåde, hør vår bønn.
Hellige, rettferdige Gud,
Led oss ved din Ånd i din Sønns fotspor. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra hat,
vold, rasisme og motløshet.
I din nåde, hør vår bønn.
Hellige, nådige Gud,
Tilgi oss når våre hjerter hardner til, når vårt håp tørker ut, når vår tro er svak. I din nåde,
forny i oss en god ånd. Styrk alle kirker slik at lyset av fred og forsoning kan fortsette å lyse i
disse mørke tider.
I din nåde, hør vår bønn.
Hellige, levende Gud,
Gi mot til de unge i Det hellige lands kirker så de kan se muligheter for liv og fremtid i deres
hjemland. Reis opp unge ledere i fellesskap som sliter. La oppstandelsens kraft gi dem mot og
håp så de kan forbli i oppstandelsens land.
I din nåde, hør vår bønn.
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Hellige, mektige Gud,
Gi oss kraft til å stå sterke overfor alle murer, alle barrierer, alle politiske retningslinjer og alle
fordommer som splitter og skader menneskeverdet. Ved korsets makt, la verdens kirker være
frimodige vitner om Kristi kjærlighet – den kjærlighet som allerede har brutt ned fiendskapet
mellom oss.
I din nåde, hør vår bønn.
Når vi nå feirer Kirkeuka for fred, bærer vi frem denne bønnen for alle Guds barn – israelske
og palestinske, jødiske, muslimske og kristne og mennesker av all slags forankring– i det
sterke håp at en ny dag med fred er nær ved å bli til i Det hellige land. Vi ber om dette ved
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen
T: WCC ressursmateriell s.4-5.
-----------------------------------------------------------------------2. Hellige Gud,
i din store kjærlighet sendte du din sønn, Jesus, for å rive ned enhver mur
som skiller mennesker. (Ef 2,14)
Gi oss styrke og mot til å ta bort de mange hindringer som er oppstått
på grunn av menneskers feilbarlighet og synd.
I denne verdensvide kirkeuke for fred i Palestina og Israel ber vi spesielt om
at den israelske separasjonsmuren må fjernes.
Åpne ørene til alle som ikke vil høre om dagens situasjon.
Åpne øynene til dem som ikke vil innse hvor vanskelig virkeligheten er for dem selv.
Åpne våre hjerter for alle som lider.
Som etterfølgere av din Sønn, Jesus Kristus, åpne våre hender, så vi arbeider for fred og
rettferdighet for alle mennesker i Palestina og Israel.
Det ber vi om i Jesu Kristi navn.
Amen.
T: WCC ressursmateriell s.6.
O: Estrid Hessellund, 2016

-----------------------------------------------------------------------3. Gode Gud – du som er Gud for hele Skaperverket og alle jordens mennesker. Vi ber for
Israels folk, for alle som skaper fred og søker rettferdighet. Og vi ber for alle mennesker av
god vilje som risikerer vennskap, sitt gode navn og rykte, ja til og med å miste jobben fordi de
vil være solidariske med dem på den andre siden av muren.
Vi ber for de som har mistet venner og sine kjære på grunn av voldshandlinger. Vi ber om at
israelske og palestinske barn skal ha samme sikkerhet og trygghet, samme frihet og like
muligheter, for i begynnelsen skapte du dem alle i ditt bilde. Og vi ber om mot til å fortsette
arbeidet sammen med våre naboer for fred, frihet og rettferdighet.
T: WCC ressursmateriell s.19, av Carrie Smith, USA/Jerusalem)
O: Inger-Torunn Sjøtrø, 2016
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-----------------------------------------------------------------------4. Gode Gud. Se i nåde til alle mennesker som lever med terror, sykdom og død som sine faste
følgesvenner. Vekk oss fra vår selvtilfredshet og hjelp oss til å kjempe mot ondskap hvor enn
den måtte finnes. Styrk de som søker likeverd for alle og vær du med å sikre at alle kan få sin
rettferdige del av jordens overflod gjennom din Sønn Jesus Kristus, Vår Herre,
Amen
T: WCC ressursmateriell s.21. (from Evangelical Lutheran Worship, page 79)
O: Inger-Torunn Sjøtrø, 2016

-----------------------------------------------------------------------5. Gode Gud, vi takker deg for at du igjen samler oss ved din Hellige ånd i din kirke. Vi kommer
frem for deg, du som er vårt opphav, vår frelse og vårt håp. I disse tider bærer vi med oss
sterke bilder fra all den smerte og alle redsler som rammer både unge og gamle . Vi ber for
alle som opplever undertrykkelse og krigshandlinger i Midtøsten, Afrika og Øst-Europa. La
ditt ord og ditt lys skinne hos oss og alle steder, så vi ikke blir motløse, men kjenner kraften
av din kjærlighet, ved Jesus Kristus.
Amen.
---------------------------------------------------------------------------6. Nådige Gud, du er nær i vår verden og vår historie. Enten vi merker det eller ei, er du hos oss
på mange måter, og du har vist deg åpent i Jesus Kristus din sønn, vår frelser. Du er nær hos
alle folk som lider, og deler smerten til alle i Det hellige land som lider i sitt daglige liv under
virkningene av separasjonsmuren. Vi lytter til smerten hos kvinner og menn, ungdommer og
barn. Vi ber om at de må beholde sitt mot, sin inspirasjon og sitt pågangsmot for sitt lands
fred og fremtid. Gud vi ber i Jesu Kristi navn.
Nådige Gud, vi har ikke alltid talt åpent ut når murer er blitt reist.
Også vi søker trygghet bak murer av egoisme, frykt og fordommer. I sikkerhetens navn ofrer
vi felles dagligliv og går glipp av muligheter til å se deg i vår nestes ansikt. Vi påkaller din
tilgivende kjærlighet og nåde. Led oss til å bygge broer. Forvandle våre hjerter og tanker så vi
kan komme nærmere hverandre som folk, religioner, kulturer og nasjonaliteter.
Gjør oss pågående i motstanden både mot separasjonsmuren og andre murer som reises i
blant oss. Gud, vi ber i Jesu Kristi navn.
Nådige Gud, vi ber for alle som bor i Det hellige land, og forhindres av muren i sitt daglige liv,
fra samvær med slekt og venner, religiøse markeringer og medisinsk behandling.
Gi våre hjerter engasjement så vi ikke aksepterer slike livsvilkår som nødvendige og riktige.
Styrk våre røster så vi kan tale klart og sant om de rettigheter som tilkommer alle mennesker,
og som ingen myndighet har rett til å frata dem. Vi ber for lærere, musikere, kunstnere og
studenter. La ikke deres musikk, kunst og ord stilne, men bli inspirert til å fremme rettferd og
frihet for alle. Gud, vi ber i Jesu Kristi navn.
Amen
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