
Forbønn for kirken og verden 

 

ML/L: La oss be for kirken og verden. 

ML/L: Gud, vår Far, vi ber for en verden rammet av en ødeleggende pandemi. Vi ber for dem som er 

syke, for alle som lider, alle engstelige og alle som er i sorg over å ha mistet sine kjære. Vi takker deg 

for alle fremskritt som er gjort i kampen mot sykdommen, og ber om at den snart tar slutt. Vi ber for 

Verdens Helseorganisasjon og at våre politikere får mot til sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling 

av vaksiner til mennesker over hele verden. Gud vi ber! 

Menighetssvar 

M: Herre, hør vår bønn. 

 

ML/L: Jesus Kristus, vi ber for vårt land og folk. Vi ber for dem som lider av ringvirkningene av 

pandemien, permitterte og konkursrammede. Vi ber særlig for dem som daglig står i førstelinjen i 

kampen mot pandemien; vårt helsepersonell, våre lærere i skoler og barnehager, og alle som daglig 

tar ansvar og ledelse i samfunnet vårt. Gi styrke og utholdenhet i deres livsviktige arbeid. Gud vi ber! 

Menighetssvar 

M: Herre, hør vår bønn. 

 

ML/L: Hellig Ånd, vi ber for din verdensvide kirke og kirken i vårt land. Se dem som strever med 

ettervirkninger av pandemien, og alle som er drevet ut i fattigdom. Hjelp oss å trøste dem som 

kjenner på sorg over å være smittekilden. Vær hos dem som er slitne, trette og ensomme på grunn 

av pandemiens restriksjoner. Hjelp oss alle til å være med og bringe lys, håp og rettferdighet til 

hverandre i denne tiden. Gud vi ber! 

Menighetssvar 

M: Herre, hør vår bønn. 

 

ML/L: Vår menighet, våre familier, stedet hvor vi bor og andre aktuelle hendelser. 

Formuleres lokalt. 

Menighetssvar 

M: Herre, hør vår bønn. 

 

L: La oss be Herrens bønn. 

A: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik 

som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i 

evighet. Amen. 

 

Kort bønn 

Gud, vår skaper, frelser og livgiver. 

Vi ber for en verden rammet av pandemi. VI ber for alle syke og alle som på ulike måter er rammet. 

Takk for de fremskritt som er gjort i kampen mot sykdommen, og vi ber om styrke og utholdenhet til 

dem som daglig står i førstelinjen i kampen mot pandemien. Vi ber for dem som tar ansvar og ledelse 

i samfunnet, og hjelp oss å sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Hjelp oss 

alle med å spre lys, håp og rettferdighet i denne tiden. Amen. 


