
 

 

 

 

 

 

Böner i coronatider 
 

Ett urval av böner publicerade i olika sammanhang på nätet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin och Lotta på diakonibloggen 



 

 

 

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation 
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra  

Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,  
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.  

Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd. 
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga 

Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont 
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen 

Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.  
I Jesu namn Amen 

--------- 

Vi ber om: 
Hjälp för alla som vårdar sjuka.  

Hjälp för alla som lider av ensamhet och isolering.  
Hjälp att bära vår egen oro och osäkerhet.  

Hjälp för alla som idag befarar att deras arbete är i fara.  
Hjälp för alla vars privatekonomi och framtidsplaner går om intet   
Hjälp för alla som är sjuka och smittade och nu kämpar för sitt liv. 

 
----------- 

 
LIVETS GUD, Barmhärtige Fader, 

jag kommer inför dig med min bön. Jag ber för: 
- Alla som i denna tid lider under oro för sina anhöriga, för sin framtid,  

sin ekonomi och sin hälsa. 
- För dem som blivit sjuka och nu vårdas i hemmet eller på sjukhus. 

- För de som vårdar, för vårdpersonal och alla läkare; 
ge dem uthållighet, kraft och tålamod. 

- För våra äldre, för alla på äldreboende och för deras personal. 
- För alla som förlorat sitt arbete och sin försörjning. 
- För jordens alla fattiga som upplever sig utan hopp. 

- För forskare och politiker, om vishet och kloka beslut. 
- Om lösning på denna kris och ett slut på smittans framfart. 

- För mina egna nära och kära. 
- För dem jag nu nämner vid namn inför dig (…) 

- För mig själv och min livssituation. 
- För våra kyrkor där vi bor. 

Allt detta överlämnar jag i Dina händer. 
Gud i din barmhärtighet, hör min bön. 

I Jesu namn. Amen. 
 



 

 

 
 
 
 

Gud, du som är större än allt vi kan förstå, 
vi kommer till dig i vår vilsenhet och oro för den smitta som sprider sig bland oss. 

Tack för den här dagen. Tack för hösten. 
 Tack för alla som vårdar livet och som gör sitt yttersta för att hjälpa. 

 
Vi ber med alla sjuka. Låt oss få känna att vi hör samman med dig och med varandra, även 

när alla måste hålla avstånd för smittans skull. 
Vi ber med de äldsta ibland oss, om ett gott liv i gemenskap och omsorg. 

Vi ber med barnen och de unga, om trygghet och framtidshopp. 
Vi ber för alla som jobbar och får det viktigaste att rulla, när det mesta står på paus. 

Vi ber för dem som måste isolera sig, för sin egen och andras skull. 
Vi ber för alla ledare, att de ska fatta visa beslut. 

Gud, vår hjälp i liv och död, var med oss just där vi är. 
 

Vi ber för vår församling och vårt stift, för din kyrka i Sverige och över hela världen. Hjälp 
oss att upptäcka hur du är nära i lidandet.  

Ta emot oss i vår rädsla och vår ilska, i vår sorg och vår glädje.  
Ge oss kraft i tron på livets seger över döden. 

Vi ber för hela din värld, från syd till nord och öst till väst.  
Vi ber särskilt för de mest utsatta ibland oss, för alla som lever i krig och konflikt, 

för dem som är på flykt eller lever i hemlöshet och fattigdom,  
för klimatet och för utrotningshotade arter.  

Låt din frid lysa för oss alla. 
Livets Gud, din omsorg är större än vi kan föreställa oss. 

 Hjälp oss att tjäna dig och se hur det är dig vi möter i varje medmänniska,  
även de som står oss emot.  

Kom med din fred och din välsignelse till din sargade värld. 
I Jesu namn 

Amen. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän.  
Du som säger till de som är vettskrämda: 

 ”Fatta mod, var inte rädda!” 

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken  
och en väg även där schakalerna vilar.  

Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig.  
Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud  

och att du innerst och ytterst håller allt i din hand. 

Jesus Kristus du som är hela världens ljus,  
du som går med oss på den svåra vägen.  

Stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka,  
lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida.  

Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida. 

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, 
 till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter.  

Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu.  
Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro. 

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus.  
Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, 

 visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar.  
Hjälp oss alla att handla ansvarigt.  

Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare,  
du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker. 

Amen. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
Bön i orostid 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: Var oss nära Gud, 
Vi behöver känna din omslutande lugna trygga famn. 

Ge oss den kraft vi behöver för att se utanför oss själva så att medmänsklighet,  
värme och omtanke får segra över rädsla och hot. 

Gud, hör vår bön - och svara oss när vi ropar. 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: 
Var särskilt med alla som har ansvar och ledningsposition i vårt samhälle.  

Vi ber om ledning och vishet för alla som måste fatta viktiga beslut i svåra situationer.  
Ge hopp och tröst till alla som drabbas av arbetslöshet och oroar sig för framtiden.  

Vi ber också för alla som far illa av att tvingas stanna hemma 
i destruktiva miljöer och relationer. 

Gud, hör vår bön - och svara oss när vi ropar. 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: 
Hjälp oss att stötta, stärka och uppmuntra all fantastisk vårdpersonal. 

Vi ber för läkande, för kraft och styrka att möta lidande, 
 något som alltid är en del av vår livsvardag men som nu blir så tydligt och skrämmande.  

Vi behöver hopp och tro, Gud, ge oss styrka och kraft att i dessa stunder inte tappa 
vissheten om, att vid varje steg, i varje andetag, varje tanke, finns du med. 

Gud, hör vår bön - och svara oss när vi ropar. 
 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: 
Se till din mänsklighet världen över. 

Vi ber för alla som är särskilt utsatta, 
för människor på flykt, för alla som lever mitt i krigets fasor,  

för människor utan hem, för ensamma och isolerade  
och för alla som redan är nedsatta på grund av sjukdom och ohälsa. 

Gud, hör vår bön - och svara oss när vi ropar. 

Gud, i en tid av oro ber vi dig: 
Var oss nära, Gud, och hör våra tysta förböner… 

…………………………………………………. 
Omslut oss och hjälp oss att omsluta varandra i ord, möte och tanke. 

Amen. 

 
 



 

 

 

Välsignad är du Gud vår Fader, 
som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. 

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.  
Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har 

ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.  
Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap 
som strävar efter det gemensamma bästa. 

Vi ber också för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården 
samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. 

 Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, 
om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. 
 Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen 

stödja varandra bortom egna intressen. 
Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. 

Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. 

I Jesu namn. 
Amen. 

 

--------- 

 

Bön om beskydd och hjälp mot coronaviruset 

Herre Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld,  
som plågas av coronaviruset. 

Hela i din godhet dem som har drabbats. 

Beskydda dem som står i fara att drabbas. 

Styrk dem som vårdar de drabbade. 

Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig. 

Amen 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gud mitt i livets motsatser, bevara oss från uppgivenhet, 

ge oss kraft och hopp ur Livets källa,  

lär oss att i varje mänskligt möte se ett du, en gåva, som gör oss rika. 

Stilla vår oro i all förvirring. Möt oss, led oss på framtidsvägen, 

Mitt i en värld av ständig förändring när vår tillvaro känns utsatt och hotad, 

slut in oss i din kärlek, den stadiga punkt där vi kan få liv och tro. 

Ge oss lust att leva som Dina barn. Du ser, hör och bekräftar oss. 

AMEN 

 
 


