
“Gud, du som genom åren har varit vår hjälp, du som är 

vår framtids hopp” vi tackar dig för din fortsatta hjälp i 

den stora globala kampen mot förödelsen som orsakats 

av coronavirus-pandemin. Vi tackar och prisar dig för hur 

snabbt vacciner har utvecklats och sänts ut och för de 

tysta hjältarna i miljontals läkare och frontlinje-arbetare 

runt om i världen.

Jehova Shalom, fridens herre, vi tänker på dem som lever 

i områden särskilt utsatta för coronaviruset runt om i 

världen, och vi ber särskilt för USA, Indien och Brasilien; 

stoppa spridningen av COVID-19. Vi ber också för dem 

som för närvarande är isolerade, var de än befinner sig. 

Må de känna din närvaro i isoleringen, din frid i oron 

och ditt tålamod i väntan. Fridsfurste, du är mäktig och 

barmhärtig; låt detta vara deras bön -

[Svar] ”Hjälp oss, Gud, vår räddare, så att ditt namn blir 

förhärligat. Befria oss och förlåt våra synder, ditt 

namn till ära.. ” (Psalm 79:8) 

Gud, du som tröstar och styrker, vi ber för dem som 

sörjer, för dem som förlorat nära och kära. Låt dem finna 

din vänskap i lidandet, din tröst i förlusten och ditt hopp 

i förtvivlan. Vi nämner dem som vi känner, som är utsatta 

och rädda - de svaga, de sjuka och de äldre. 

[paus]

Tröstande Gud, du är mäktig och barmhärtig; låt detta 

vara vår bön -

[Svar] ”Och han räddade oss från dessa dödens angrepp 

och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt 

hopp, han skall rädda oss. ” (2 Kor 1:10) 

Jehova Rapha, helande Gud, vi ber för all vårdpersonal 

som dagligen hanterar det intensiva läget i denna kris 

runt om i världen. Ge dem kraft i tröttheten, urskiljning 

vid diagnosticering och medkänsla när de vårdar 

människor. Vi tackar dig för den armé av forskare som 

arbetade ihärdigt för ett botemedel - vi ber att vaccinet 

ska distribueras snabbt, rättvist och effektivt över 

nationerna. Stig upp över detta nuvarande mörker som 

rättfärdighetens sol, med läkning i dina strålar. Må detta 

vara vår bön -

[Svar] ”Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden 

med väldig makt och lyftad arm. Ingenting är 

omöjligt för dig” (Jer  32:17) 

Du vishetens Gud, vi ber för våra ledare: 

Världshälsoorganisationen, världens olika regeringar 

och lokala ledare - chefer för skolor, sjukhus och andra 

institutioner. Eftersom du har placerat dessa människor 

i offentlig sektor för just denna tid, ber vi dig att ge dem 

visdom utöver sin egen visdom, för att hindra detta virus, 

tro bortom sin egen tro, för att kämpa mot rädslan, och 

styrka bortom sin egen styrka för att hålla igång viktiga 

institutioner i denna tid av oro. Gud av all visdom och råd, 

du är mäktig och barmhärtig; låt detta vara vår bön -

[Svar] ”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, 

som aldrig svikit. Därför räds vi inte...” (Psalms 46:1-2) 

Jag välsignar dig med orden i Psalm 91: 

”Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande 

pesten. Han täcker dig med sina vingar, under dem finner 

du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. 

Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som 

flyger om dagen, inte pesten som smyger i dunklet eller 

farsoten som härjar i middagshettan. Tusen kan falla 

bredvid dig, ja, tiotusen vid din sida, men du skall inte 

drabbas.” (Psalm 91:3-7)

[Svar] ”Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig 

rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig 

nåd och hör min bön.”  (Psalm 4:1) 

Må El Shaddai, Herren, den Allsmäktige Guden som älskar 

dig, skydda dig. Må Jesus Kristus, hans Son som dog för 

dig, rädda dig. Och må den Helige Ande som råder över 

kaoset och fyller dig med sin närvaro, be för dig och i dig, 

för andras skull i denna tid. 

[Svar] ”ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa 

mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i 

evigheters evighet, amen.” (2 Tim 4:18)
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