
 

 

 

 

Bønner til bruk under «Søndag for de forfulgte» 

 

KORSBØNN 

Jesus Kristus, du som ble korsfestet, bind sammen ditt folk i hele verden. 

Beskytt dem som forfølges, og vær nær hos dem som lider. 

Du som er de rettsløses forsvarer og som hører de forfulgtes rop: 

Gi oss vilje og visdom til å hjelpe, og gjør oss trofaste i bønnen. 

Hold din kirke oppe ved korsets kraft, og styrk oss alle i den tro som seirer. 

Amen. 

 

 

 

BØNN 

Jesus Kristus, du bar ditt kors synlig for hele verden og ble vår frelser. 

Nå ber jeg for alle som bærer sitt kors uten at noen ser dem. 

Du vet hvem de er. Takk for at du ser. 

Vis meg hvordan også jeg kan ta opp mitt kors, og gå du foran meg, alltid. 

I glede og motgang vil jeg følge deg, Jesus Kristus. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORBØNN 

• I dag vil vi løfte frem for deg alle kristne søsken som lider under ufrihet, 

undertrykkelse og forfølgelse. Hjelp oss å huske på dem, så vi kan stå sammen med 

dem i bønn og handling. 

 

• Vi ber om at de forfulgte vil sette sitt håp og sin tillit til deg. Gi beskyttelse til dem 

som møter forfølgelse for ditt navns skyld. Gi håp til våre forfulgte søsken. 

 

• Vi ber om at forfølgelsen vil ta slutt der den skjer, og at det blir ekte trosfrihet.  

La ofrene få oppleve rettferdighet. Vi ber om at overgripere og voldsmenn holdes 

ansvarlig for sine handlinger. 

 

• Velsign og beskytt alle som er drevet på flukt for sin tros skyld. La dem kjenne at de 

ikke er alene. Gi dem trygghet og styrke på den farefulle veien mot et nytt hjem. 

 

• Vi ber for alle barn som opplever krenkelser på grunn av sin tro. Vi ber om at du må 

beskytte barna fra varige skader, både i sjelen og kroppen. Der hvor barna har 

kommet bort fra sine familier, ber vi om at du tar vare på dem inntil familiene 

gjenforenes. 

 

• Vi ber om velsignelse for alle som arbeider for trosfrihet i lukkede land. Hold din hånd 

over dem som forkynner evangeliet i et fiendtlig miljø. Gi dem trygghet, klokskap og 

styrke til å fortsette.  

 

• Evige og gode Gud, himmelske Far, vi takker for at du har kalt oss til å være lys og salt 

i verden. Gi oss mot og vilje til å være dine hender og føtter. Gi oss vilje og kraft til å  

stå sammen med våre forfulgte søsken. Kom med helbredelse, rettferdighet, 

kjærlighet og forsoning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTVIDET HERRENS BØNN FOR KRISTNE SOM LIDER FOR SIN TRO 

Vår Far i himmelen 

Takk for at vi kan vende oss deg til som vår Far. 

La navnet ditt helliges 

La ditt navn bli æret av våre liv, i vår lidelse og død for Kristi skyld. 

La riket ditt komme 

Måtte denne verdensorden vike og ditt kongedømme komme. 

La viljen din skje på jorden som i himmelen. 

Må du bygge din kirke gjennom lidelse. Hjelp oss å bekjenne ditt navn trofast, og gi at våre 

forfølgere kan vende seg til deg.  

Gi oss i dag vårt daglige brød 

Må du dekke behovene til dine vitner i fengsel og deres familier hjemme, og gi de forfulgtes 

enker og de foreldreløse barn det de trenger. 

og tilgi oss vår skyld slik vi også vi tilgir våre skyldnere 

Tilgi oss når vi har skammet oss over dine vitner og når vi har glemt dem. 

Tilgi oss når vi har forrådt deg, og før oss tilbake til fellesskap med deg. Hjelp oss å velge å 

tilgi dem som gjør oss vondt eller vil skade oss. 

Og la oss ikke komme i fristelse, 

Hold oss borte fra prøvelser som vi ikke er i stand til å bære, og gi oss tålmodighet til å stå 

fast og beholde troen. 

men frels oss fra det onde 

Befri oss fra motstanderen som omringer oss, og fra hans hjelpere. 

For riket er ditt 

Du vil etablere ditt rike, og du vil dømme i din tid. 

og makten 

Du hjelper oss til å stå fast i troen inntil døden. 

og æren i evighet. 

For til sist vil alle ære deg, og hvert kne må bøye seg og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. 

Amen. 

• Teksten er en utvidet utgave av Herrens bønn, formulert av Christof Sauer – professor i 

religionsstudier og misjon og leder for International Institute for Religious Freedom. 


