
Møre bispedømme, Moldetrappa 1, 6415 Molde
Tlf. 71 25 06 70  www.kirken.no/more

Bønn 
gjennom uken

Møre bispedømme

Liturgi for morgenbønn
Innledning
L: Herre, lukk opp mine lepper
A: Så min munn kan lovprise deg.
L: Gud, kom meg til redning
A: Herre, skynd deg til min frelse
A: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige
Ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid og
i all evighet. Amen.
Morgensalme
Tekstlesning og meditasjon
Bønn
L: Herre allmektige Gud, du som har gitt oss
en ny dag, vi ber deg: Vis oss veien og gjør oss
villige til å gå den. Led tanker, ord og gjerninger
så vi gjør det som er rett, ved din Sønn
Jesus Kristus, vår Herre.
A: Amen.
L: La oss fortsatt be høyt eller stille

Vår far
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen.
Gi oss idag 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, makten og æren i all evighet.
Amen

Velsignelse
Velsign oss, Gud Fader,
Velsign oss, Guds Sønn,
Velsign oss Gud, du Hellige Ånd.

Amen.

Himmelske Far, la navnet ditt helliges, så ditt ord blir 
forkynt klart og rent, og vi ærer navnet ditt i ord og 
gjerning.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Lørdag
Mektige Herre, frels oss fra det onde, så vi kan bli 
frelst fra alt ondt på kropp og sjel, og i vår siste time  
få dø salig bort fra denne verden.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Søndag

Et stort kors er risset inn i Kulisteinen fra  
Smøla på Nordmøre, og med runeskrift står det:  

«Tolv vintre hadde kristendommen vært i Norge».  
Kulisteinen er regnet som et av de tidligste skriftlige tegn 

på kristendommens innpass i Norge, og den blir omtalt som 
Norges dåpsattest. Steinen er datert til omkring år 1000. 



• alle ansatte i Nordre Sunnmøre prosti og Indre Romsdal prosti.
• for samarbeidet mellom kirke, skole og barnehager. 
• for familien, gode oppvekstvilkår, kjærlighet, trygghet og  
   vern for alle.
• diakoniarbeidet i menighetene; at du må kalle mennesker til  
   tjeneste for sin neste.
• for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for mennesker som er rammet  
   av krig, katastrofer og sult. 
• For alle som bor, studerer og tjenestegjør i utlandet; om vern,  
   frimodighet og fellesskap.
• Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon; om at alle som tar kontakt  
   får håp og nytt mot.
• Normisjon og deres arbeid for at mennesker skal komme til tro  
   på deg.  
• Takk, Herre Jesus, for kirken og for at du i dåpen gir del i ditt  
   kall og oppdrag.
 
 

• alle ansatte ved bispedømmekontoret, i domprostiet og i  
   Indre Nordmøre prosti
• kirkerådet, preses og kirkerådsdirektør. 
• biskopen vår, prostene, bispedømmerådet, fellesrådene og  
   menighetsrådene. 
• om kall til tjeneste i kirken og for alle nyansatte.
• at utsatte for overgrep og krenkelser får hjelp i tide og greier  
   å vinne tilbake verdighet og selvrespekt. 
• at alle med makt bruker makten med varsomhet og klokskap.
• Stefanusalliansen og for alle mennesker som er forfulgt for sin     
   tros skyld.
• Den Norske Israelsmisjon, for det jødiske folket – og arbeidet  
   for fred og forsoning. 
• Takk Gud, for at du er med, også på vonde og vanskelige dager. 

• samarbeidsorganisasjonene på plattformen Kirkens Unge.
• at du gir visdom og mot til lokale politikere og folkevalgte  
   på Stortinget.
• om tro og kjærlighet i smågrupper og fellesskap i menighetene.
• om håp og livsmot til alle som sliter med sykdom. 
• at mange får erfare ditt nærvær gjennom det  
   kirkemusikalske arbeidet. 
• at mange kommer til gudstjeneste, deltar i sakramentene  
   og kjenner felleskap i troen.
• samarbeidet mellom kristne i våre lokalsamfunn.
• Kristent Interkulturelt Arbeid og flerkulturelt felleskap.
• respekt og visdom i møte med de som søker opphold og asyl.
• Areopagos og deres arbeid mellom mennesker som søker og  
   leter etter deg. 

• Takk for vennskap og gode medarbeidere. 

La oss i dag takke og be...

• at vi må være en kirke med rom for alle.

• at du må gi oss øyne så vi kan se hverandre og vise omtanke  
   for naboene våre.

• at du leder ansatte og frivillige medarbeidere og gir glede i tjenesten.

• for alle som sørger og bærer tunge byrder. Gi dem trøst og send  
   gode mennesker i deres vei.

• for sjukehusprestene, fengselsprestene, døvepresten og  
   studentprestetjenesten.

• for Misjonsalliansen, samarbeid mellom kirker, likeverd og inkludering. 

• for livsglede og glede over skaperverket, og om at vi forvalter  
   det til beste for de som kommer etter oss. 

• Himalpartner og deres misjons- og utviklingsarbeid i Himalaya. 

• Takk Gud, at vi får hvile i din nåde.
 
 
 
 
 
  
  
• alle ansatte i Søre Sunnmøre og Ytre Nordmøre prosti.
• om at dine tjenere får visdom og mot til å forkynne ordet ditt til tro,      
   etterfølgelse og tjeneste.
• for forberedelsene til gudstjenestene kommende søndag.
• for trosopplæringen i menighetene; at alle som vokser opp får erfare  
   gleden ved å tro på deg.
• om at kulturarbeidet i menighetene åpner opp for Guds nærvær  
   gjennom et mangfold av uttrykk.
• for vennskapsbispedømmene våre; Newcastle bispedømme i England  
   og Nordre Bispedømme i Ungarn.
• for misjonærer og alle med misjonsoppdrag; at du verner og  
   gir dem styrke i tjenesten. 
• Det Norske Misjonsselskap; for arbeidet hjemme og sammen med  
   kirker i mange land. 
• Takk Jesus, for at du frelser og setter fri.

Mandag
Gode Frelser, la ditt rike komme, så du blir kjent blant oss og alle 
folkeslag, slik at vi tror ditt ord og lever med deg nå og i evighet.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Tirsdag
All visdoms Gud, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen, 
så vi bøyer vår egen vilje og legger alt i din hånd, og du bryter alle 
onde planer og all ond vilje i verden.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Onsdag
Livgivende Gud, gi oss idag vårt daglige brød, så alle får det de 
trenger til kropp og sjel, og vi deler med glede dine gaver ut over 
hele din vide jord.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Torsdag
Forsoningens Herre, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre 
skyldnere, så du tilgir oss og ikke støter oss bort på grunn av våre 
synder, og vi kan tilgi hverandre.  
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen

Fredag
Gud, du som vokter og beskytter, la oss ikke komme i fristelse, 
slik at djevelen, verden og vår egen natur får lokke oss til vantro 
og synd, men hjelp oss å vinne seier og holde fast på seieren. 
For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen


