Bønner for den forfulgte kirke
Bruk én eller flere av disse bønnene i gudstjenesten eller møtet.
Omformuler, rediger, forkort eller utvid etter behov.
Herre, lær oss å ta på alvor sannheten om at når ett lem lider, så lider alle de andre med. Minn oss om å be for våre
forfulgte trossøsken, skap engasjement blant oss, og la oss bli inspirert av deres overgivelse, kjærlighet og vilje til å
betale prisen for å følge deg.

•

Vi roper til deg på vegne av dem som sitter i fengsel for sin tro på Jesus. La dem kjenne at de ikke er alene. Far, gi
dem stadig ny trøst, oppmuntring og styrke.

•

Du som er Far til alle som kalles barn i himmel og på jord, gi kraft og styrke til våre brødre og søstre som er i
fangenskap på grunn av sin tro. La dem merke kjærlighet og omsorg fra sine trossøsken i andre land. La dem reise seg i
din styrke og verdighet

•

Herre du som er et vern for den som blir undertrykt og de hjelpeløses hjelper, vi ber om beskyttelse for de som bli
marginalisert, ydmyket, slått, fengslet, bortført, misbrukt og tvangsgiftet, fordi de har valgt å følge deg. Å Herre, gi
dem kraft og utholdenhet, i den fred som overgår all forstand.

•

Herre, gi våre forfulgte søsken styrke til å stå fast – midt i presset, undertrykkelsen og forfølgelsen. La dem få
oppleve privilegiet ved å tilhøre deg og din verdensvide familie. Gi dem en dyp overbevisning om at enten de lever
eller dør, så hører de deg til. Og la dem bli i stand til å elske undertrykkerne, be for sine fiender og være frimodige i sitt
vitnesbyrd om deg.

•

Far, vi ber for dem som forfølger ditt folk og din kirke. La dem innse at deres handlinger er uverdige og urettferdige,
og gi dem en forståelse av toleranse, respekt og trosfrihet. Vi ber om at det må skje undere som forandrer kristenforfølgere til Kristus-etterfølgere – slik som det skjedde med Paulus.

•

Reis opp nasjonale ledere og politikere som fremmer rettferdighet, fred og religionsfrihet, slik at folk av ulike
religioner kan respektere hverandre og leve i fred og trygghet. Vi ber deg, Herre, grip inn og bring rettferdighet til
nasjonene! Vi ber også for oss selv, Gud: Hjelp hver enkelt av oss til å kjempe for frihet, fred og forsoning!

•

•

Gi alle som blir forfulgt for din skyld, en dyp overbevisning om at ingenting kan skille dem fra din kjærlighet.
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