Herrens bønn for og med de forfulgte

A=alle,

L=liturg)

A: Vår Far i himmelen.
L: Takk for at vi sammen kan komme til Deg som vår Far.

M: La navnet Ditt helliges.
L: Må Ditt navn bli æret gjennom våre liv, og gjennom vitnesbyrdet fra den lidende kirke over hele
jorden.

M: La ditt rike komme.
L: Vi lengter etter å se at denne tidsalder med alle sine lidelser skal gå mot en avslutning, slik at ditt rike
kan bli fullt ut synlig.

M: La din vilje skje på jorden som i himmelen.
L: Bygg din kirke – også gjennom forfølgelse. Hjelp oss så vi trofast bekjenner ditt navn, og la dem som
forfølger ditt folk, vende om til Kristus.

M: Gi oss i dag vårt daglige brød.
L: Møt behovene til ditt folk som sitter i fengsel, og styrk familiene som sitter hjemme. Gi kraft, mot og
håp til martyrenes enker og barn.

M: Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
L: Tilgi oss når vi glemmer våre brødre og søstre. Tilgi oss når vi fornekter deg i ord eller gjerning, og led
oss tilbake til fellesskapet med deg. Hjelp oss å velge tilgivelsen i møte med dem som sårer eller skader
oss.

M: Og la oss ikke komme i fristelse.
L: Hold oss borte fra prøvelser som vi ikke vil greie å bære, og gi oss styrke til å stå fast og bevare troen
på deg.

M: Men frels oss fra det onde.
L: Fri oss fra de lumske angrepene fra vår Motstander, og fra dem som går hans ærend.

M: For riket er ditt,
L: Takk for at du vil holde en rettferdig dom og opprette ditt evige rike når tiden er inne.

M: og makten,
L: Vi priser deg for din allmakt, og for at du gir oss kraft til å være trofaste inntil døden.

M: og æren i all evighet.
L: Ved tidenes ende vil alle måtte ære deg, og hvert kne skal bøye seg og bekjenne at Jesus Kristus er
Herre.

M: Amen.
L: Ja, kom, Herre Jesus! (Fritt etter en bønn av Christof Sauer)

