
Uttalelse fra Mellomkirkelig råd: Be om varig og 

rettferdig fred i Israel og Palestina 
 
 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke drøftet den aktuelle situasjonen i Gaza og Israel på 

sitt rådsmøte 22.-23. november 2012. Mellomkirkelig råd uttrykker stor sorg over all lidelsen 

og alle de sivile livene som har gått tapt i krigen. Vi er glad for den inngåtte våpenhvilen og 

håper at begge partene respekterer den. 

 

Mellomkirkelig råd vil videreformidle oppfordringen Det lutherske verdensforbund har sendt 

ut til sine medlemskirker om å be for alle de sårede og sørgende etter de siste dagers 

krigshandlinger og om klokskap og fredsvilje hos de politiske lederne på alle sider i 

konflikten. 

 

Vi oppfordrer menighetene i Den norske kirke til å bruke adventstiden i år til forbønn for 

befolkningen i Israel og Palestina. Vi ber om særlig omtanke og forbønn for vår søsterkirke 

Den evangeliske lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Biskop Munib Younan ber om 

at adventtidens håp må levendegjøres i landet der Frelseren ble født, og han oppfordrer sine 

trossøsken i våre menigheter til å stå sammen med hans kirke i bønn og solidaritet. 

 

Mellomkirkelig råd ber norske myndigheter gjøre alt de kan for at det legges internasjonalt 

press på både Israel og palestinske myndigheter for å få til en politisk løsning som kan legge 

grunnen for varig og rettferdig fred. Det er et akutt behov for en bred fredsavtale mellom 

Israel og palestinerne på både Vestbredden og i Gaza. Dagens politiske situasjon og 

destruktive voldsspiral gir bare mer næring til ekstremisme, terrorisme, intoleranse og 

langvarig fiendskap. 

 

Mellomkirkelig råd vil gjenta at den økonomiske blokaden av Gaza må oppheves, og at Israel 

må avslutte okkupasjonen av palestinske områder. Mellomkirkelig råd mener at Israel må 

forholde seg til Hamas som forhandlingspartner, og at Hamas på sin side må anerkjenne staten 

Israel og stanse rakettskytingen for at en rettferdig og varig fred skal bli mulig. 

 
«Fredens Gud, la det regne på oss med fred ifra deg.  

Fredens Gud, fyll mitt hjerte, fyll det med kjærlighet og fred». 
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