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Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne 
 
Mange steder i verden forfølges mennesker på grund af deres kristne tro. Det er baggrunden for, 
at der den 8. november 2020 kl. 16.30 afholdes forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke.  
 
Det er blevet en tradition, at der en gang om året i Viborg Domkirke afholdes forbønsgudstjeneste 
for forfulgte kristne. I år er det syvende gang, at gudstjenesten bliver afholdt. 
 
Forbønsgudstjenesten vil blive ledt af Biskop Henrik Stubkjær, og prædikenen bliver holdt af Naser 
Rezaeih, der leder et iransk kristent menighedsfællesskab i Aarhus, og som desuden er ansat af 
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.  
 
Særligt fokus på Iran 
Sidste år havde forbønsgudstjenesten fokus på Sri Lanka, der i påsken havde oplevet et brutalt 
terrorangreb. I år er det Iran, der er gudstjenestens fokusland. Iran er et af de lande i verden, hvor 
kristne oplever størst forfølgelse, og landet ligger lige nu nr. 9 på organisationen Open Doors’ 
World Watch List. Mange herboende iranere er i de senere år blevet døbt i folkekirken – blandt 
andet i Viborg Stift. 
 
Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at give en gave til det kristne tv-arbejde SAT-7 PARS, 
der producerer kristent tv på iranernes sprog farsi. Generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge 
fra Mission Afrika – en af SAT-7’s danske partnerorganisationer – vil introducere indsamlingen. 
 
Lystænding og musikalske indslag 
Gudstjenesten indledes med en procession, hvor mennesker fra en række forskellige lande bærer 
lys op gennem kirken. Der vil i løbet af gudstjenesten blive bedt for forfulgte kristne i forskellige 
lande. Der vil desuden være musikalske indslag ved det iranske ægtepar Semiramis og Sami Kosha. 
 
Det er stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg Stift, der står bag 
gudstjenesten. Udvalget håber, at mange fra hele stiftet vil tage del i gudstjenesten. 
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Vedlagte foto til fri afbenyttelse:  

- Foto fra sidste års forbønsgudstjeneste 
- Foto af biskop Henrik Stubkjær 
- Foto af Naser Rezaeih 
- Foto af Semiramis og Sami Kosha 

 
 
Yderligere information: 
Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen, e-mail: pfn@km.dk, tlf. 2399 8840 
 


