Bön under Skapelsetid 2021
Jordens och himmelens Skapare,
tack för att du med kärlek skapade vår planet till ett hem för alla. Genom din outgrundliga
vishet skapade du jorden så att den frambringade en mångfald av levande varelser som fyller
jorden, vattnen och luften. Varje del i skapelsen prisar dig genom sitt sätt att vara och visa
omsorg om allt och alla från sin plats i livets väv.
Med Psaltarens ord lovsjunger vi dig, för i ditt hus har ”sparven funnit ett rede och svalan ett
bo för sina ungar.”
Vi minns att du kallat oss människor att ta hand om din trädgård, att värna allt levandes
värdighet och bevara dess plats i det överflödande livet på jorden.
Samtidigt vet vi: Vår vilja att behärska jorden driver planeten bortom dess gränser. Vår
konsumtion har berövat jorden sin harmoni och rytm och dess förmåga att helas och läkas.
Livsmiljöer utarmas och försvinner. Arter dör ut och hela ekosystem kollapsar. Där korallrev
och grottor, bergstoppar och havsdjup en gång vimlade av liv och rörelse, ligger idag öde
öknar - som om dessa platser aldrig blivit till! Familjer fördrivs på grund av otrygghet och
konflikter och söker fred på nya platser. Djur flyr undan bränder, avskogning och svält i sin jakt
efter en plats där deras ungar kan födas och leva.
I denna Skapelsetid ber vi: Ditt skaparord må andas liv på nytt i våra hjärtan, så som den
gången när vi föddes och döptes i levande vatten. Ge oss tro att följa Kristus till vår plats i
kärlekens gemenskap. Upplys oss med nåden att leva i ditt förbund och svara på kallelsen att
ta hand om vårt gemensamma hem. När vi arbetar med vår jord, fyll våra hjärtan med glädjen
över att få delta i den heliga Andens verk att förnya jordens ansikte och skydda jorden som är
ett hem för alla.
I ditt namn, Jesus Kristus, du som kom för att förkunna evangelium för hela skapelsen. Amen.

