
 
 

BØNNER: 
 

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 iblant 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 

 


