Oslo, 20. oktober 2016.
BØNN FOR SYRIA OG IRAK
Bokmål:
Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I
dag roper vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem
som er drevet på flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de
flyktet. Lenge har vi bedt, og vi spør: Hvor lenge, Herre, hvor lenge
må de og vi vente?
Livets Gud, du vil forsoning og fred. Gi visdom og vilje til dem som
kan skape en rettferdig fred, slik at livet igjen kan få en mulighet i
byer og landsbyer som dødens krefter har ødelagt.
Jesus Kristus, du barnas forsvarer og fattiges venn. Vi ber for
vergeløse barn, kvinner og eldre, og ber om at hjelpen må nå frem til
dem som er i nød. Vi ber for alle som bor i flyktningleirer eller søker
tilflukt andre steder i Midtøsten eller Europa. Gi klokskap og kraft
også til dem som arbeider i leirene, og til alle som tar imot
flyktninger.
Hellige Ånd, du livgiver og trøster i liv og død. I dag ber vi sammen
med våre kristne søsken i Midtøsten og i kirker over hele verden. Vi
lar kirkeklokker ringe for å vekke oss til stadig bønn og ansvar for
lidende i Syria og Irak. Led oss på livets, fredens og håpets vei.
Nynorsk:
Miskunnsame Gud, du høyrer vår klage og kjenner nauda hjå
menneska. I dag ropar vi til deg for alle som lid i Syria og Irak. Vi bed
for dei som er drivne på flukt, og minnes dei som vart drepne eller
døydde då dei flykta. Lenge har vi bedt, og vi spør: Kor lenge, Herre,
kor lenge må dei og vi vente?
Livsens Gud, du vil forsoning og fred. Gje visdom og vilje til dei som
kan skape ein rettferdig fred, slik at livet igjen kan vekse fram i byar
og landsbyar som dødskreftene har lagt øyde.
Jesus Kristus, bornas forsvarar og ven med dei fattige. Vi bed for
verjelause born, kvinner og eldre, og vi bed om at hjelpa må nå fram
til dei som er i naud. Vi bed for alle som bur i flyktningleirar eller
søkjer ly andre stader i Midtausten eller Europa. Gje klokskap og
kraft også til dei som arbeider i leirane, og til alle som tek i mot
flyktningar.
Heilage Ande, livgjevar og trøystar i liv og død. I dag bed vi saman
med våre kristne søsken i Midtausten og i kyrkjer over heile verda. Vi
let kyrkjeklokkene ringje for å vekke oss til stadig bøn og ansvar for
dei som lid i Syria og Irak. Lei oss på den vegen som fører til liv, fred
og von.

