
Ti-dagers bønneguide for
Global Bønnedag

2.-12. juni 2011

Brødre og søstre i Kristus,
I de senere årene har The Global Day of Prayer – Global Bønnedag – forent millioner av kristne i omvendelse og bønn. Troende 
fra alle verdens nasjoner har løftet hender og stemmer i inderlig bønn på idrettsarenaer, stevneplasser, samfunnshus og private 
hjem. Disse bønn har kraft til å forandre vår verden og fylle nasjonene med Guds herlighet.

12. juni 2011 kaller Gud igjen nasjonene fra nord, sør, øst og vest til en bønnereise med Ham. Gud beveger seg i veldig kraft og 
utfordrer oss til å ta del i denne reisen. Dette handler ikke om oss, men om en verden med desperat behov for å se Guds 
herlighet, omsorg og kjærlighet. Dette er også et opprop om å svare på Guds invitasjon i 2. Krønikebok 7, 14: "La oss ydmyke 
oss, be, søke Hans åsyn og vende oss bort fra onde veier, så Han hører våre bønner, tilgir oss vår synd og leger vårt land."

Jeg ber deg ydmykt om å komme sammen med de flere hundre millioner kristne som sammen vil søke Guds åsyn til 
omvendelse og bønn disse dagene.

La oss så få se Hans herlighet.

Graham Power
Leder
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"Jeg som kjenner deres gjerninger og tanker, kommer for å samle alle folk og tungemål. 
De skal komme og se min herlighet.”
– Jesaja 66:18

En Global Bønnedag
“Da pinsedagen kom, var de alle samlet.” – Apostelgjerningene 2,1

Et kall til omvendelse og bønn. Ved årtusenskiftet opplevde mange troende i Sør-Afrika at Gud kalte dem til å søke Ham i 
omvendelse og bønn, og til å kalle mennesker til å forene seg i bønn for by og land.

Snart ble samlinger som denne – hvor alle møttes samme dag – vanlige over hele Afrika og i årene som fulgte, over hele 
verden. Resultatet ble den første Globale Bønnedag – Global Day of Prayer – på pinsedag i 2005.  

Over hele jorden. I årene som fulgte har millioner av kristne over hele verden samlet seg i et felles opprop til omvendelse og 
bønn. Bevegelsen sprer seg videre og er nå blitt rotfestet. I dag fyller den arenaer med mennesker, hjem med smågrupper – og 
selv på gatehjørnene i de minste landsbyer samler mennesker seg. Døgnet rundt forenes de mange kirkene i bønn om Kristi 
store herlighet til velsignelse for nasjonene. 

Til styrking av eksisterende bønnebevegelser. 12. juni 2011 samles kristne igjen for å be og omvende seg med åpne hjerter 
og forente håp.



TI fører til EN – og følges av NITTI
Global Bønnedag følger de tre fasene i den første menighets fødsel: Først ti dager i sammenhengende bønn fram til pinse, 
deretter en dag i bønn, som blir bevitnet av hele byer, og til slutt dagene med fortsatt velsignelse som fulgte pinsedag. Av denne 
grunn har også Global Bønnedag tre deler:
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Ti dager i kontinuerlig bønn: 2.-11. juni 2011. Fra Kristi himmelfartsdag 2. juni vil millioner av kristne søke alle 
muligheter for å be uten opphold fram til pinsedag.
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Global Bønnedag: 12, juni 2011. På pinsedag vil kristne i mange land komme sammen for å be. Noen samles på store 
arenaer og offentlige steder, Andre samles i smågrupper i hjemmene.
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Nitti dager med velsignelse: 13. juni - 10. september 2011. Som på den første pinsedag, vil forvandlede kristne 
omforme samfunnene rundt seg i det de bærer seg selv fram for Gud for å bli redskaper til bønnesvar. 

Global Bønnedag ønsker lokale allianser mellom pastorer, kirker, misjoner og ledere i næringslivet, slik at den praktiske 
velsignelsen kan nå ut og forandre lokalsamfunnene.

Be fram store ting

Til Jesu Kristi ære og nasjonenes velsignelse
Global Bønnedag er et kall til et møte med Gud sammen med mange andre slik at Han kan 
forvandle oss og bringe fram det Han ønsker i nasjonene.
Leser du dette, har du sannsynligvis hørt kallet, du også. Han har lagt et håp ned i ditt hjerte, en lengsel om at 

Han ikke lenger vil la tingenes tilstand forbli som de er, men i stedet gjøre oss likere Jesus. Tross ondskapen 
som øker i omfang, vil Han helbrede så mange familier, land og folk at jorden blir fylt med sprudlende glede 
og herlighet, glede som står selv ondskapen midt imot.

Be Herrens bønn. For å hjelpe oss å be med forente hjerter og sinn i de ti dagene fram til pinse, følger vi den bønnen Herrens 
selv lærte oss å be.

Be fram store ting. Vi samles for å be Gud oppfylle store løfter: Livsforvandlende velsignelse til alle folk og Kristi herlighet i 
hvert lokalsamfunn.

Be for de dypeste behov. Vi bærer våre hjerter fram for Gud med håp om at Hans hensikt oppfylles. Han vil hjelpe oss å be 
med overbevisning og visshet for de dypeste behov i våre familier, byer og land.

Sammen vender vi oss til Gud

Et øyeblikks håp: Sann omvendelse er Guds gave til oss
Svar på Guds kall. Fra tid til annen i historien har Gud kalt sammen sitt folk for at de skal bli tilgitt, 
fornyet og brukt av Ham etter Hans hensikt. I de senere årene har Global Bønnedag kalt til sann 
omvendelse og bønn. Ledere i mange land har oppdaget at Joels bok har hjulpet mange til å svare på Guds 
kall til en sann omvendelse i hjertet. 

Vi vender igjen om til Gud fordi Han ønsker å ha bolig i oss. Omvendelsen Joel beskriver er ingen 
overfladisk snuoperasjon for å komme bort fra en gitt, syndig adferd. Tvert om er botferdighetens, eller 
angerens og omvendelsens, gave ikke bare en omvendelse fra synd, men et angrende hjertes fullstendige 
omvendelse til Gud. Hovedlinjen i Joels bok er Guds folk som skamløst beveger seg farlig langt bort fra Ham, 
enten dette skyldes likegyldighet eller aktiv synd. Gud åpner sitt hjerte og kaller sitt folk tilbake til Seg. Hans 
rop formidler håpet om at Guds folk angrer, men samtidig også godheten Gud ønsker å formidle.
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Ti dager i sammenhengende bønn
Kr. Himmelfartsdag 2. juni - lørdag 11. juni

Be globalt. Samles lokalt.

Vær kreative når dere samles. Mange lager bønnekjeder for å tenne opp en bønnens varde som brenner 24 timer i døgnet. 
Andre samles til fokusert bønn gjennom en time eller to. Noen faster. Søk Den Hellige Ånds veiledning slik at du kan finne 
nye måter å be sammen med familie og venner på. 

Barna ber! La oss involvere barna som likestilte partnere i våre bønner. 
Denne bønneguiden fines i en egen utgave for barn. Dette kan hjelpe mange familier til å finne kreative og nye metoder, slik 
at også barna kan løfte sine stemmer i bønn med andre. Du finner barnas bønnemanual på www.globaldayofprayer.com

Unge voksne ber døgnet rundt. I mange
land samles ungdom til uavbrutt bønn gjennom ti dager. Denne bønneguiden er også laget i en egen versjon for ungdom i alle 
aldre. Les mer på www.globaldayofprayer.com

Be på forskjellige språk. Bønneguiden blir oversatt til rundt 50 språk, slik at millioner av 
kristne over hele verden kan be de samme bønnene. Tilgjengelig oversettelser finnes på 
www.globaldayofprayer.com

“Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! ...
Kall folket sammen ...  la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med.” — Joel 2, 12. 16

Følg håpet gjennom Joels bok. På grunn av plassbegrensninger her, kan vi ikke gjengi alle versene vi 
henviser til. Slå heller opp de fem tekstrekkene i din egen Bibel. Henvisningene gir en ny tekst annenhver 
bønnedag og lar deg reflektere over Joels budskap på ny gjennom disse ti sammenhengende dagene i 
bønn. 

Sann omvendelse er en gave. Vi skal på ingen måte forsøke å fabrikere den oppriktige angeren. Vi må 
aldri forfalske eller fabrikere følelser. Det vi kan gjøre, er helt enkelt og oppriktig åpne våre liv for Gud. Vi 
kan vokse i tillit til Hans overstrømmende og vedvarende kjærlighet. La oss be Herren gi oss tid til å vende 
om fra mørket så vi kan vandre i Hans lys som aldri før. Bryt dine rutiner gjennom faste og samfunn med 
andre i bønn. 
Tiden er kommet. La oss gjøre oss klare til å møte Gud.

DAG1
Torsdag 2. juni

FORNYE
Fader Vår, du som er i Himmelen...

• Be om at Gud fornyer og forener Sitt folk som en familie framfor Ham.

• Be om at frafalne kristne vender om og søker tilbake til Gud som Far, og lærer å adlyde og stole på Ham.
• Be om en fornyet og forfrisket bønnebevegelse som iherdig søker nådens trone.



DAG2
Fredag 3. juni

ÅPENBARE 

...la Ditt Navn holdes hellig...
• Be om at Guds sanne vesen skal opphøyes og æres.

• Be om at Gud tydelig skal framstå forskjellig fra hver falsk avgud og avsløre hvert ett falsk ord som blir talt 
om Ham.

• Be om at Guds Ord skal bli kunngjort for hvert folk og på hvert sted over hele jorden.

• Be om at skriftene skal bli oversatt og gjort tilgjengelige på alle språk.

et kall til   Å VENDE OM
"Men selv nå", lyder ordet fra Herren,
"vend om til meg av et helt hjerte,
med faste og gråt og klage!"           — Joel 2, 12

Les høyt fra Joel 2, 12-14. Tenk over hvordan nået du lever i kunne ha vært et kritisk øyeblikk på Joels tid, et “men selv nå”-øyeblikk. 
Av ulike grunner har mange av Guds folk fjernet seg fra Ham. Nå kaller Han oss til å vende tilbake med et helt hjerte. Å vende tilbake 
til Gud er mer enn å gå litt oftere på gudstjeneste eller vende seg bort fra synd man er klar over. Det betyr å gi sin fulle og hele 
oppmerksomhet til Gud, å komme nærmere til Ham i tillit til Hans fantastiske kjærlighet. Når vi vender oss om til Ham, ønsker også 
Han å vende seg mot oss. hans mektige kjærlighet redder oss ikke bare fra våre feil, men gir oss velsignelse og utruster oss til å tilbe 
Ham i all kraft.

DAG3
Lørdag 4. juni

STYRE 
... la Ditt rike komme...

• Be om at mange vil tiltrekkes av evangeliets kraft og vil gi sine liv til Kristus og elske og følge Ham som 
konge.

• Be om at Kristi etterfølgere vandrer fullt og helt i Den Hellige Ånds kraft slik at de kan ligne Kristus selv.
• Be om at Kristi herredømme skal virke inn i hver eneste del av våre byer og samfunn.

DAG4
Søndag 5. juni

FORVANDLE
... la Din vilje skje, 
    på jorden som i himmelen...
• Be om at Guds folk skal bringe Kristi påvirkning og velsignelse inn i alle deler av næringslivet, kunsten, 

utdanning og styre, og på måter som gir varig endring.

• Be om at Guds visdom skal fylle våre regjerende og bringe forandring som fremmer rettferdighet.

• Be om at Guds rikes rettferdighet, fred og glede skal bli en realitet ved Den Hellige Ånds kraft.



et kall til å SAMLES
“Kall folket sammen ... og si: "Herre, spar ditt folk!
Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?”          — Joel 2, 16-17

Les Joel 2, 15-17. Å angre som ett folk krever at vi kommer sammen. Han ønsker å møte oss som et folk. Det er grunnen til at han 
kaller oss ut fra de daglige rutiner for å samle oss i Hans navn I store og små forsamlinger. Dette er en tid for å avbryte dagliglivets 
vaner, faste fra vår vanlige mat, ja, til og med trekke oss tilbake fra familiens andaktsstunder for å samles på nytt for denne 
spesielle stunden. Hvorfor denne nød? Fordi store ting står på spill for Guds herlighet. La våre hjerter sørge over det vi som Guds 
folk i felleskap har tillatt og gjort som har brakt skam på Hans navn. For verden rundt oss kan det til og med se ut som om vi ikke 
har noen Gud. Tenk over hva som bringer Guds hjerte sorg, og be om at Han vil forvandle oss for å gi Han den ære Han fortjener.

DAG5
Mandag 6. juni

FORSØRGE 
... Gi oss i dag vårt daglige brød...

• Be om at grunnleggende behov som mat, vann og helse til fattige, syke, flyktninger og barn blir dekket.

• Be om at Guds folk, ved Hans Ånds hjelp, blir endringsagenter som bringer forvandling og helbredelse, og blir 
kanaler for den overflod, rettferdighet og fred Gud ønsker.

• Be om at Guds folk skal bryte med fattigdomstradisjonene i sine samfunn og derigjennom oppfylle Guds løfte 
om velsignelse til alle folk.

• Be om at kristne handler med omsorg og utholdenhet for å utslette sykdommer og tjene godt i kjølvannet av 
epidemier som HIV og AIDS.

DAG6
Tirsdag 7. juni

TILGI 

... Forlat oss våre synder...
• Be om at Guds Ånd beveger hjertene til menn og kvinner slik at de vil se Guds sorg over hvordan deres liv 
ødelegges av synd.

• Be om at Guds Ånd utruster mennesker til å legge syndige vaner bak seg og søke nåde til å fornekte og forsake 
sin lydighet til mørkets krefter. 

• Be om erkjennelse og omvendelse fra synd som fører til krig, fattigdom og urettferdighet.

et kall til HÅP
"Da ble Herren fylt av brennende iver ... og viste medynk med sitt folk. Frykt ikke
... fryd deg og vær glad! For det er Herren som gjør storverk."    — Joel 2, 18. 21

Les Joel 2, 18-22. Vi bør være raske til å angre og omvende oss, for Herren viser en brennende iver for Sin sak og Sitt 
Navn. På grunn av Guds store kjærlighet, kan også vår anger være frimodig og fryktløs. Vår Gud vil kjempe mot de krefter 
som ødelegger våre samfunn. Uten hensyn til hvor stor ondskapen måtte være, vil Gud gjøre enda større ting. Et slikt håp 
bringer glede når vi I oppriktighet vender oss til Gud, i full visshet om at Han ønsker å vise jorden ennå større godhet. Han 
ønsker å forvandle våre byer, gjenopprette våre økonomier og helbrede våre land.

DAG7
Onsdag 8. juni



FORSONE 
... som vi også forlater våre skyldnere...
• Be om at onde sirkler med krenkelser, hevn og rasisme brytes og at relasjoner blir reparert.

• Be om Kristi kraft til forsoning i militære konflikter som synlige tegn på Guds vilje til å ende alle kriger. 

• Be om at relasjoner mellom kvinner og menn gjenopprettes, slik at ekteskap kan reddes og barns forhold til 
sine foreldre fornyes.

• Be om at de som lider for Kristi navns skyld skal få Åndens kraft til å stå mot forfølgelse med Kristi nåde.

DAG8
Torsdag 9. juni

LEDE
... og led oss ikke inn i fristelse...

• Be om at kristne blir fylt med slik kjærlighet og iver til å gjøre Gud tilfreds at de ikke lar seg påvirke av 
materialismens fristelser og seksuelle perversiteter.

• Be om at Guds folk fortsetter og vandre i Hans lys, Hans veier og Hans visdom slik at Hans vilje fyller jorden.
• Be om at Kristus veileder næringslivsledere, skoleledere og politikere slik at korrupsjonens forbannelser 
overvinnes i våre byer, ja i våre samlede økonomier.

et kall til å FEIRE
“Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn
... og mitt folk skal aldri bli til skamme”                               — Joel 2, 26 

Les Joel 2, 23-27. Når Guds folk av hele sitt hjerte vender tilbake til Guds, fines det håndfaste løfter om endring og 
stor glede i de samfunn de bor i. Hvor trykkende fattigdom har rådd, ønsker Gud å løfte fram en ny overflod så mange 
kan prise Hans navn i takknemlighet. Enda større oppmerksomhet vil det får når mennesker ser at Gud har Sin bolig 
blant Sitt folk. Han vil igjen handle vidunderlig i både godhet og kraft, og verden vil la seg overraske over Hans nærvær 
blant Sitt folk.

DAG9
Fredag 10. juni

OVERVINNE
... men frels oss fra det onde...

• Be om at Gud binder sataniske krefter og åpenbarer evangeliets sannheter, slik at mange mennesker frigjøres 
til å følge Kristus. 

• Be om at mennesker fris ut fra avgudsdyrkelse, hekseri, demonisk påvirkning, undertrykkelse og depresjon.
• Be om at Kristus bryter de mørkets krefter som korrumperer og dominerer næringsliv, styresmakter og byer.

DAG10
Lørdag 11. juni

LOVPRISE
... for Riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

• Be om at manifestasjoner av Guds rike vil fylle jorden så kraftig at mange blir berørt og beveget til å feire 



håpet om Hans andre komme. 

• Be om at Kristi kraft vil være synlig i Hans folk gjennom ydmykhet og omsorg for andre.
• Be om at Jesus æres åpent, tilbes i praktfullhet og opphøyes globalt.

et kall til å ÅPENBARE
“...jeg utøser min Ånd over alle mennesker...
Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.”    — Joel 3, 1 og 5

Les Joel 3, 1-5 og tenk over hvordan disse løftene kan oppfylles enda mer i dag enn før. Vend deg til Gud med 
forventning. Han åpenbarer gradvis sin plan om frelse for en hel verden. Selv i tider med forferdelige tilbakeslag og 
vanskeligheter, øser Han ut av Sin Ånd slik at mennesker over hele jorden — gjenlyder av kallet fra Gud.  Fra hvert 
folkeslag og hvert sted vil mennesker høre Guds kall og snakke om det. Mange vil bli frelst til Hans Navns ære.
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Global Bønnedag
Søndag Pinsedag, 12. juni

Be sammen med din menighet på Pinsedag
Sett av deler av gudstjenesten på pinsedag til felles bønn. Hjelp alle til å forstå at vi på denne dagen ber sammen med verden når 
vi ber for verden. Noen ideer som har vært prøvd med hell, er:

• Gjør kjent at millioner av mennesker over hele verden nå står sammen i bønn om Kriti herlighet og velsignelse 
til nasjonene.

• Les “En bønn for verden” høyt i forsamlingen.

• Del rapporter med hverandre fra bønnen i de forutgående ti dager. 

Kom sammen i hjemmene eller på offentlige steder
På ettermiddagen og kvelden pinsedag samles kristne fra de fleste trossamfunn i hjemmene og, der det er 

mulig, på store arenaer og i offentlige auditorier. Noen møter vil være tallmessig små, mens andre vil være 
svært store. Felles for alle er at vi sammen ber i en felles visjon med omvendelse og håp. Som på den 
første pinsedag, tilber vi Gud åpent i Jesu navn og ber om helbredelse og velsignelse for nasjonene. Så 
mange steder som det er mulig, vil vi komme sammen på steder utenfor våre kirkers vegger.

• Hjelp til med å organisere samlinger i din egen hjemby. Snakk gjerne med pastoren din eller andre lokale 
ledere du stoler på. Finn gjerne flere praktiske løsninger for hvordan du kan organisere samlinger på 
www.globaldayofprayer.com.

• Ikke alle samlinger vil være store. Mange samles i smågrupper i hjemmene eller på 
offentlige steder i lokalsamfunnet. Hvis en storsamling ikke er planlagt der du bor – hvorfor 
ikke invitere til bønnesamling i ditt eget hjem?

Be med én stemme
En bønn for verden
På de neste sidene vil du finne vår felles “Bønn for verden”. Denne bønnen vil bli lest høyt og i fellesskap i alle samlinger på 
Global Bønnedag den 12. juni. Bønnen er skrevet av medlemmer av vårt internasjonale bønneråd og oversatt til en rekke 
språk. Du finner bønnen på mange språk www.globaldayofprayer.com. Be gjerne denne bønnen i gudstjenesten Pinsedag.

http://www.globaldayofprayer.com/


Bønn for verden
Allmektige Gud – Far, Sønn og Hellig Ånd,
Sammen med troende over hele verden, 

samles vi i dag for å opphøye Ditt Navn.
Du er himmelens og jordens Skaper.
Det finnes ingen som Deg, hellig og rettferdig i alle Dine gjerninger.
Vi underordner oss Din autoritet som universets Konge.
Vi ber med en stemme og setter Deg på tronen i våre hjerter,

og ærer Deg for hele verden.

Herre og Gud, Du alene er verdig vår lovprisning og tilbedelse.

Fader Vår, Du som er i Himmelen, 
Takk for at Du elsket verden så høyt,
At Du gav Din eneste Sønn, Jesus Kristus, 

Til å dø på korset for våre synder,
Så vi alle kunne bli forsonet med Deg.

Vi er takknemlige for at vi får kalle Deg Far, og for at du kaller oss Dine barn.
Ingenting kan skille oss fra Din kjærlighet.

Takk, Far, for at du tok oss inn i Din familie 
på grunn av Jesus Kristus, Vår Frelser.

Herre Jesus Kristus, 
Du alene var verdig til å åpne historiens skriftruller,

for Du ble slaktet og har forløst oss til Faderen ved Ditt blod.
Vi bekjenner at Du er menighetens Hode
og Herre over himmel og jord.
Måtte mennesker av hvert folkeslag og tungemål bli Dine etterfølgere

så Din velsignelse bringer forandring blant alle folk.
La Ditt rike komme i hver nasjon på jorden,

så styresmaktene kan regjere med rettferdighet.
Og måtte Ditt Navn bli stort, fra solen står opp til den går ned.

Jesus Kristus, Du er verdens Frelser og Herre over alt.

“De forente seg alle i bønn til Gud...”  —Apostelgjerningene 4:24)

Nådens og barmhjertighetens Far,
Vi erkjenner at vi har syndet

Og at vår verden er bundet fast i syndens grep.
Våre hjerter gråter over urettferdighet, hat og vold.
Vi skjemmes av undertrykkelse, rasisme og blodsutgytelse i vårt land.
Vi sørger over tap av alt liv på grunn av drapsmenn, krig og terror.



Våre hjem er ødelagt og våre kirker splittet av opprør og stolthet. 
Vår liv er forurenset av egoisme, grådighet, avgudsdyrkelse og seksuelle synder.
Vi har gjort Deg sorg og brakt skam til Ditt Navn.
Ha nåde med oss når vi nå angrer og omvender oss i våre hjerter.

Nådige Gud, tilgi oss våre synder. 
Del ut av Din nåde og gjør vår nasjon hel.

Du levende Guds Ånd,
Uten Deg kan vi ingenting gjøre.
Forvandle vår kirke til bildet av Jesus Kristus.
Forløs Din kraft til helbredelse for de syke, 

frihet for de undertrykte og trøst til de som sørger.
Fyll våre hjerter med Din kjærlighet, ja, fyll oss med omsorg 

så vi svarer på kallet fra de hjemløse og de sultne,
og de foreldreløse, enkene og de eldre du har gitt i vår varetekt

Gi oss visdom og innsikt i de komplekse problemer vi møter i dag.
Hjelp oss å bruke jordens ressurser til beste for alle.

 
Hellig Ånd, vi trenger Din trøst 

og Din veiledning. Forvandle våre hjerter.

Herre Jesus Kristus, 
Fordi Du var død, men nå er oppstanden, 

og Faderen har gitt Deg et Navn over alle navn,
vil Du bekjempe alle ondskapens makter,

rive ned festningsverk og tankebygninger som står imot kunnskapen om Gud.
Fjerne ondskapens slør som dekker folkene.
Binde den ondskap som fremmer vold og død.
Bringe befrielse fra demonisk undertrykkelse.
Bryte slaveriets, tyranniets og sykdommenes lenker.
Fylle oss med mot til å forkynne Ditt Ord uten frykt,

og trofast gå i forbønn for de fortapte.

Allmektige Gud, frels oss fra det onde.

Herlighetens Konge,
Kom og gjør ferdig ditt arbeid i våre byer, folk og nasjoner.
Vi løfter våre stemmer i fellesskap med troende fra Afrika og Asia, 

fra Midt-Østen og Europa, fra Nord- og Sør-Amerika, 
og fra Australia og Stillehavsøyene — sammen roper vi ut: 

Løft hodene, dere porter!
Og la dere løftes, dere evige dører,



så herlighetens Konge kan komme inn.

Og som dine gjerninger blir store over jorden,
og Dine velsignelser strømmer i overflod til nasjonene,
vil de søke deg og spørre: “Hvem er denne herlighetens Konge?”
Sammen vil vi svare:

Hærskarenes Herre, Han er herlighetens Konge!
Velsignet er Han som kommer i Herrens Navn!

 
Kom fyll jorden med Din herlighet slik vannene fyller havdypet. 
Og Ånden og Bruden sa:

Amen! Kom, Herre Jesus!

10-1-90
Nitti dagers velsignelse
Mandag 13. juni - lørdag 10. september

Bli selv en Kristi velsignelse
Global Bønnedag kan bli en katalysator for endring. De som ber sammen, kan bli de som tjener og arbeider sammen og blir 
en forandringens velsignelse til sine lokalmiljøer. For å hjelpe deg med dine drømmer og hvordan du selv kan bli svar på dine 
bønner, anbefaler vi temaet “90 Days of Blessing” (90 dagers velsignelse) på www.globaldayofprayer.com.

Fortsett å be!
For å hjelpe deg videre i personlig bønn gjennom de påfølgende 90 dager, anbefaler vi de flotte verktøyene som er lagt ut på 
www.globaldayofprayer.com:

• The 90-Day Prayer Guide (90 dagers bønneguide). En dag-for-dag guide med med råd for bønn som forvandler og 
velsigner.

• Søk Hans åsyn. Lær å gi deg selv til Gud gjennom en time i bønn daglig.

• 24/7-bønnevaker. Mange steder i verden gjennomføres bønnevake 24/7 også i disse påfølgende 90 dager.

Global Bønnedag etter 2011
I mange deler av verden vil Global Bønnedag fortsette å vokse i årene etter 2011. Følg med på 
www.globaldayofprayer.com for opplysninger om fremtidige arrangementer knyttet til Global Bønnedag.  

”Men selv nå, lyder ordet fra Herren, vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og 
klage! ... Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik 
på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme ... Kall folket sammen og 
innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med.”
--Joel 2, 12-13, 16


