Bön i Coronatider

Gud, du som är nådens Gud för nödens människor, nu kommer vi till dig och
ber om hjälp i den tid då sjukdom sprider sig över vårt land och vår värld.
Vi kommer till dig med vår rädsla och vilsenhet, med vår oro för anhöriga och
vänner, med allt det som är våra liv och som fyller våra hjärtan och tankar i
denna underliga tid.
Vi ber för alla som är sjuka, om hälsa och nya krafter, och för deras närstående,
för alla som arbetar i vården och i olika stödfunktioner,
för alla som har ansvar och fattar beslut,
för alla som är engagerade i forskning och utveckling,
för alla som är oroliga,
för alla som känner sig ensamma och isolerade,
för alla som lever i länder och miljöer där vården saknar tillräckliga resurser,
för alla som drabbas indirekt när olika saker är stängda och står oanvända.
Allt detta lägger vi nu i dina kärleksfulla händer, du som har sådan omsorg om
varje människa och hela din skapelse.
Herre, förbarma dig!
Hjälp oss att se hur vi kan gå dina ärenden och göra vad vi kan för att lindra
någons nöd.
I Jesu namn,
Amen

Bibelord:
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält,
nakenhet, fara eller svärd?... Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken
änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer,
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska
kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
Rom 8:35, 38-39
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och
hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Ty jag är Herren, din Gud, jag
tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig. Jes 41:10,13
Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som
räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min
ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk,
öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Ps 62:6-9
Jag ser upp mot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från
Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar
ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som
beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid
din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren
bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i
livets alla skiften, nu och för evigt. Ps 121
Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon
är den ny – stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför
hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot
den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från
Herren. Klag 3:22-26
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa
genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå
fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga
förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi
kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han
som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller
tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled
i evigheters evighet, amen.
Ef 3:16-21

