Kirkebønn i pandemiens /d
La oss vende oss /l Gud i inderlig bønn og påkallelse.
Evige, allmek/ge Gud, du som skapte verden og holder den oppe ved di= mek/ge ord, du som
dømmer menneskeslektens ondskap og opprør mot deg, hør i nåde vår inderlige bønn i denne /d,
selv om vi ikke fortjener det. Reis deg /l hjelp for oss, Herre, og hold med din mek/ge hånd /lbake
angrepene vi nå ser fra den onde ﬁende.
Herre, miskunne deg!
Vår slekt har levd i trass og hovmod, utallige ganger har vi trodd at våre høye tanker og store kløkt
skulle forvandle menneskenes lidende verden /l et jordisk paradis. Vi har vendt det døve øret /l dine
bud og din veiledning, og mø= di= kall /l å vende om med likegyldighet. Med all slags begjær og
grådighet har vi forsøkt å oppnå livets lykke. Med egenrådighet har vi spilt bort din velsignelse, la=
re=en vike for ure= og gjort ulov /l landets lov.
Herre, miskunne deg!
Om du nå lar pandemien komme over oss som en følge av våre synder, hardhet og frafall fra deg, og
for din kirkes lunkenhet og feighet skyld, når den med kraH skulle bære fram di= livgivende ord for
verden, da har vi ingen grunn /l å gå i re=e med deg. Det er vi som har syndet og vært ulydige. Det er
vi som har gå= våre egne veier, og snudd ryggen /l livets vei. Det er vi som la= di= kjærlige kall /l
nåde og liv gå forbi ørene våre, og i stedet ly=et ivrig /l verdens visdom.
Herre miskunne deg!
Om du, Herre, ikke /lgir oss våre synder, vil den onde ﬁende overvinne oss, så vi fortapes. Om du,
Herre, ikke stryker ut vår skyld, har vi ikke håp som varer. Vi ber deg: ta bort vår skyld, og rens oss for
vår synd, for Jesu Kris/, din enbårne Sønns skyld, han som sonet all verdens synd med sin uskyldige
død på korset. Og la troen på at han døde i vårt sted så vi får gå fri, råde i våre hjerter og sinn.
Herre, hør vår bønn!
Himmelske Far, du som vet at mennesket er svakt som blomst og gress, du som lik en kjærlig far tar
deg av dem som du har skapt; hør i nåde vårt rop for jordens befolkning som nå møter pandemiens
herjinger rundt hele kloden. La ikke sykdomsutbrudd herje fri=, uten å skåne. Se= grenser med din
sterke arm for makten /l vår siste ﬁende, døden, så han ikke stjeler år du kunne velsigne.
Herre, hør vår bønn!
Vern dem som her i landet vårt, og alle steder, utse=er seg for virus og smi=e når de behandler syke
og tar vare på dem som er i omsorg. Gi dem, og alle som tjener oss i helsevesen, forskning og
nøkkelposisjoner for våre samfunn, kreHer og utholdenhet, så de fullfører den innsatsen de er sa= /l
og tar på seg i nestekjærlighet. Le= deres smerte som gripes av sinnets uhelse. Vokt utsa=e barn og
unge mot fare og skade som truer i denne unntaks/den. Gi oss alle vilje og forstand /l å leve og
handle slik det gagner vår neste.
Herre, hør vår bønn!
Evige Gud, vår /d er kort. Din redning gir håp om evig liv for Jesu skyld. Du som vil at alle mennesker
skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, før di= ord fram blant oss. Åpne i epidemiens /d døren /l
omvendelse og tro for hvert menneske som hører evangeliet. Og når vår /d er kommet, i vår siste
/me, gi oss da å be i tro med Herren Jesu ord: Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det ber vi om i
Jesu navn!
Herre, hør vår bønn! Amen.
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