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«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, 
ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg 

bort fra sine onde veier, 
skal jeg høre dem fra himmelen, 
tilgi dem syndene og lege landet»  

2 Krøn 7,14



Når de gir seg selv til Gud som 
redskaper han kan bruke til å 
svare på bønnene de selv har bedt, 
blir også samfunnet rundt dem 
forvandlet. 



TI leder opp til EN, og 
deretter kommer NITTI 
Hvorfor samles vi?  Vi samles først og fremst for å ære Jesus 
Kristus og for å føre velsignelse over menneskene på jorden.  

«Jorden skal fylles med kunnskap om HERRENS herlighet slik vannet dekker 
havbunnen.»  Hab 2,14 

De første kristne holdt trofast sammen i bønn (Apg 1,14) inntil Den hellige 
ånd kom med kraft. Med dem som eksempel kaller Global bønnedag kristne 
fra all nasjoner til å forene seg i bønn. 

10 
Ti dager i kontinuerlig bønn: 9. – 18. mai 2013. Fra og med 9. mai kommer 
millioner av kristne til å be døgnet rundt fram til Global bønnedag. Slik 
følger vi mønsteret til Jesu disipler før den første pinsedag.  

1 
Global bønnedag: 19. mai 2013. Kristne i mange land kommer til å samle seg 
for å be.  Mange vil delta i små samlinger, for eksempel i bønnegrupper, hjem, 
kirker eller andre offentlige lokaler. Noen steder vil de kristne samle seg på 
store sportsstadion eller andre offentlige arenaer. Enkelte steder vil TV, radio 
og internett bidra til å forene og koordinere våre bønner enda bedre.  

90 
Nitti dager med velsignelse: 20. mai - 17. august 2013. Som i den første 
kristne pinsen blir de troende som ber, forvandlet. Når de gir seg selv til Gud 
som redskaper han kan bruke til å svare på bønnene de selv har bedt, blir 
også samfunnet rundt dem forvandlet. Vi regner med at kontaktnettet mellom 
pastorer, kirker, bedehus og næringslivsledere på lokalt plan vil bli styrket og 
føre til stor praktisk velsignelse i samfunnet. Slik blir bønn en livsstil. 
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Noen faster. Vær åpen for at Den 
hellige ånd kan gi deg nye måter 
å be på, sammen med venner og 
familie.  



10 – 1 - 90 
Ti dager med kontinuerlig bønn
9. - 18. mai 2013

Vi ber globalt og samles lokalt 

«Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag 
eller natt.  Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han 
bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden» Jes. 62,6-7 

De 10 dagene som leder opp til Global bønnedag er en fl ott mulighet til å forenes 
i bønn med millioner av troende over hele kloden. Grunnlaget er Apostlenes 
gjerninger 1 og 2. 

Be på forskjellige språk  
Denne bønneguiden er blitt oversatt til en rekke forskjellige språk, slik at mange 
millioner kristne over hele jorden kan be de samme bønnene. Du fi nner overset-
telser til andre språk på www.globaldayofprayer.com 

Vi samles på mange forskjellige måter  
Noen danner bønnekjeder for å holde en bønnevarde i brann 24 timer i døgnet. 
Andre møtes for en time eller to med fokusert bønn. Noen faster. Vær åpen for at 
Den hellige ånd kan gi deg nye måter å be på, sammen med venner og familie.  

Barna ber!  
La oss ta med barna som likeverdige partnere når vi ber.  Barna har fått sin egen 
versjon av denne bønneguiden. Den kan hjelpe mange familier til å be sammen 
og til å fi nne kreative måter å be på, slik at også barna kan løfte sine stemmer 
sammen med de andre. Du fi nner barnas bønneguide på 
www.globaldayofprayer.com  

Unge voksne kommer til å be døgnet rundt 
I mange land kommer ungdom til å be uten stans i disse ti dagene. Det er også 
laget en spesiell versjon av denne bønneguiden for unge mennesker, uansett 
alder. Finn ungdomsversjonen på www.globaldayofprayer.com  
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Introduksjon 
 
«Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans 
navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere 
skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det 
som min Far har lovet» Luk 24,46-49 

Vent på det som Far har lovet  
Disiplene fikk beskjed om å vente på Den hellige ånds kraft før de begynte å 
spre budskapet om at Jesus var den Messias som var blitt lovet. Løftet om 
Ånden ble oppfylt på pinsedag. Fra én side sett er det sant at denne oppfyl-
lelsen aldri vil skje igjen på samme vis som på den første pinsedagen. Men det 
er også sant at vi har trenger å vente til vår himmelske Far har oppfylt sitt 
løfte på oss i vår generasjon - dag for dag.  

Det er enormt viktig å huske på at Guds Ånd i oss ikke bare er en kraft 
som vi har til rådighet. Ånden er vår himmelske Fars virkelige nærvær og kraft 
som arbeider i og gjennom oss. Disiplene kjente seg hjelpeløse ved tanken på å 
møte sine fiender og forkynne om Jesus, inntil de ble utrustet med kraft fra det 
høye!  Vår eneste mulighet til å være vitner i vår generasjon er at vi tar i mot 
kraft fra Den hellige ånd, slik at vi blir i stand til å gjøre ting vi ikke klarer i 
egen kraft.  

Gud har gitt løfte om at de som venter på ham skal bli fylt med den 
samme kraften som de første disiplene, slik at vi kan spre de gode nyhetene til 
alle folkeslag som lever på jorden i dag. Når du bruker tid i bønn hver dag, kan 
du reflektere over alle de løftene Jesus har gitt om hva Den hellige ånd skal 
gjøre. Be Gud demonstrere denne kraften i deg og gjennom deg, og i og 
gjennom hvert eneste menneske på jorden som tror at Jesus Kristus er Herre. 

Historien kan gjenta seg. Mens vi venter på at Gud skal innfri sitt løfte til 
oss enda en gang, skal vi lese og meditere over Apostlenes gjerninger. La oss 
se hvordan Guds løfte ble oppfylt og hvilken virkning det hadde på urmenig-
heten, hva slags livsstil de hadde og hvordan de oppførte seg mot hverandre. 
Vi skal også se på oppgaven de fikk - å gå ut til hele verden med dette 
budskapet om omvendelse og tilgivelse, samtidig som de opplevde disse 
tingene i sitt eget liv.  

Bestem deg med både hjertet og hodet for å vente på det som Gud har lovet! 
 
 
 
 



Dag 1: 9. mai 2013 Døp oss!  

Vent på løftet 
[Jesus sa:] «Dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» (Apg 1,5) 

n Be at de troende skal samle seg i forent og utholdende bønn og nok en gang 
vente på at Gud oppfyller sitt løfte 

n For en ny utgytelse av Den hellige ånd i vår generasjon, på menn og 
kvinner, gamle og unge, rike og fattige, professorer og analfabeter, regje-
ringsmedlemmer og vaskekoner 

n Be at menigheten skal omvende seg fra synd der vi i vantro har utslukket 
eller vært ulydige mot Guds ånd.

Les og med iter over Apg 1 og 2 
 

Dag 2: 10. mai 2013 Gi oss kraften! 

Vær mine vitner 
[Jesus sa:] «Dere skal få kraft…» Apg 1,8 

n Be at de som tror skal bli levende vitnesbyrd om Guds frelse, tilgivelse og 
utfrielse i en verden i nød 

n Be at Den hellige ånds gaver igjen skal tas i bruk i Guds menigheter, slik at 
alle troende kan formidle Guds kraft til en verkende, desillusjonert og 
korrupt verden 

n Be at menigheten skal omvende seg fra døde gjerninger og at vi ikke lenger 
lar verden infi ltrere oss, skremme oss og diktere hva vi skal si og mene 

 
Les og mediter over Apg 3, 4 og 5 
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Dag 3: 11. mai 2013    Helliggjør oss!  

Vær hellig slik jeg er hellig 
 
[Jesus sa:] «jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som 
varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» Joh.15,16 

n Be at menigheten skal vokse i modenhet og settes fri til tjeneste gjennom 
trofast arbeid fra apostler, profeter, hyrder, lærere og evangelister  

n Om en ny hellighet, ydmyket, enkel livsstil og integritet blant de kristne  
n Be at verden må se Jesus i livet til vanlige troende i alle samfunnslag og i 

uselviske gjerninger gjort av barmhjertighet 

Les og mediter over Apg 6, 7 og 8 
 

 
Dag 4:  12.  mai 2013   Led oss! 

Kjenn sannheten 
 
[Jesus sa:] «Han [sannhetens Ånd] skal veilede dere til hele sannheten.»Joh.16,13 

n Be at menigheten må forkynne sannheten om Jesus Kristus uten å vanne den 
ut og uten å gå på kompromiss, og forkynne klart at det ikke finnes frelse i 
noe annet navn enn hans 

n Be at kristne må få et dypere kjennskap til Jesus Kristus, at villfarelser blir 
åpenbart og uvitenhet forsvinner 

n Be at vitnesbyrdet fra kristne og sannheten i evangeliet skal føre til at de 
som ikke tror, får øyne som ser  

 
Les og mediter over Apg 9, 10 og 11 
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 Dag 5: 13. mai 2013    Overbevis oss! 
 

Omvendelse og tro 
[Jesus sa:] “Når han [Den hellige ånd] kommer, skal han gå i rette med verden og 
vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.” Joh.16,8 

n Om salvet undervisning og forkynnelse som trenger inn i hjertene på folk 
som ikke tror, på hardhjertede syndere og frafalne kristne, og fører dem til 
omvendelse  

n Be at verden får erfare Guds godhet gjennom kristne som elsker betingelses-
løst, uten fordømmelse, kritikk eller arroganse 

n Be at de kristne må fornekte seg selv og bli lydige mot Den hellige ånd 

Les og mediter over Apg 12, 13 og 14 
 

 Dag 6: 14. mai 2013    Trøst oss! 

Vær frimodige, jeg har seiret 
 
[Jesus sa:] «Jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann.» Joh.14,16 

n Om styrke, utholdenhet, nåde og glede for kristne som blir forfulgt for sin 
tro på Jesus 

n Om frelse for dem som forhører de kristne og for politikere, religiøse ledere 
og dommere som gir ordre om at kristne skal forfølges 

n Be at kristne får nåde til å holde ut når de blir latterliggjort og utsatt for all 
slags lidelse, fattigdom, undertrykkelse, urettferdighet og sykdom på grunn 
av Jesus og Guds rike 

Les og mediter over Apg 15, 16 og 17 
 
 

10 dager
9.-18.mai
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Dag 7: 15. mai 2013     Forén oss! 
  

Vær ett slik at verden kan tro 
  
[Jesus ba:] «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de 
være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Joh.17, 21 

n Be at Den hellige ånd skal gjøre et dypt verk for å forene de troendes hjerter 
på tvers av rase, språk og kulturer, slik at de blir ett i Jesus Kristus 

n Be at de kristne skal bære over med hverandre i kjærlighet, ivre etter å 
bevare enheten og virkelig bli ett legeme, ett i ånd, ett i håp, ett i tro, med 
samme Far og samme Herre 

n Be at de kristne skal gå sammen om å fullføre evangeliseringen av hele 
verden, dele ressurser og sette pris på de mange forskjellige kall og gaver 
som Gud har lagt ned i Jesu legeme, menigheten 

Les og mediter over Apg 18, 19 og 20 
 

Dag 8: 16. mai 2013    Sett oss fri! 
 

Åpne øynene deres 
  
[Jesus sa:] «Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra 
mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for 
syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.» Apg 26,18 

n Be at Jesu seier på korset over all Satans makt, over alle demoniske riker og 
ånder, skal forkynnes med frimodighet og uten frykt blant alle folkeslag, 
språk og nasjoner   
 ➤
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10 dager
9.-18.mai

n Be at folk må bli satt fri fra trelldom, at pakter som er inngått med døds-
ånder og ødeleggende ånder skal bli brutt, og at løgn skal bli avslørt 

n Be at de som lever i forskjellige former for avgudsdyrkelse, sekularisme, 
ateisme og villfarelse skal få en guddommelig åpenbaring av sannheten om 
Jesus Kristus  

 
Les og mediter over Apg 21, 22 og 23 

Dag 9: 17. mai 2013     Lær oss å be! 
 

Vær et bønnens hus 
 
[Jesus sa:] «…skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til 
ham dag og natt?» Luk.18,7 

n Be at de kristne virkelig skal tro vi har en Gud som svarer på bønn, slik at de 
holder ut i bønn og takk til ham. 

n Be at vi må forstå hvordan vi skal vente på Gud og hans ledelse og hvordan 
vi skal gå i forbønn ledet av Den hellige ånd 

n Be at menigheten må skjønne at det haster, legge til side alle hindringer og 
med frimodighet komme frem for nådens trone for å be Gud miskunne seg 
over oss, vårt lokalsamfunn og nasjonene i vår verden 

 
Les og mediter over Apg 24, 25 og 26 
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Dag 10: 18. mai 2013   Send oss ut! 

Gå ut i all verden og forkynn 
 
«Mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut 
Barnabas og Saulus for meg …» Apg 13,2 

n Be at menigheten må være lydig mot Den hellige ånds kall og sende arbei-
dere ut på høstmarkene 

n Be at de som har vært lydige mot kallet og tjener Gud i en tverrkulturell 
situasjon må få det de trenger - åndelig, følelsesmessig, fysisk og økonomisk 

n Be at dørene må åpne seg til land som nå er fi endtlige mot evangeliet, at 
utenlandske kristne som arbeider der må få langsiktige visum og jobber, og 
at Gud må skape anledninger der de kan dele evangeliet med andre 

 
Les og mediter over Apg 27 og 28 
 
 

10 dager
9.-18.mai



10-1-90 
Be med én stemme
Søndag, 19. mai 2013. Global bønnedag

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted»  Apg 2,1 

Det er bare én ting vi ber alle bønnesamlinger om, uansett hvor store eller små 
de er: at dere sammen ber «En bønn for verden», som er gjengitt nedenfor. 
 
Her har dere sjansen til å forene dere i bønn med kristne over hele kloden. 
 

Be på forskjellige språk.  
Denne bønnen er blitt oversatt til mange språk, slik at det er mulig for milli-
oner av kristne i hele verden å be den sammen bønnen.  Du fi nner andre over-
settelser på www.globaldayofprayer.com 

«... ba de til Gud med ett sinn og én stemme ...» Apg 4,24 

Man kan be i kirker, i private hjem eller på offentlige steder  
Forenet i en bønn for verden vil kristne over hele kloden, fra forskjellige 
kulturer og kirkesamfunn og fra mange forskjellige bakgrunner, samle seg i 
private hjem og i konferansesentre, på store sportsstadion og åpne torv. Mange 
vil bruke en del av gudstjenesten denne søndagen til samstemt bønn.   
 
Noen av disse møtene kommer til å være små. Andre er store, men alle samlin-
gene vil be med den samme visjonen om omvendelse og håp. Som på den 
første pinsedagen skal vi tilbe Gud åpent i Jesu navn og be om legedom og 
velsignelse over verdens nasjoner. Så langt det er mulig forsøker vi å samles på 
steder utenfor kirkebygningene våre. 

Denne dagen ber vi med hele verden og for hele verden.  
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En bønn for verden 
 
Allmektige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd, 
Vi forener oss med troende over hele verden   
for å hylle deg som har skapt himmel og jord. 
Du alene er hellig og rettferdig. 
Du skal råde over oss.   
Vi priser og tilber deg alene. 
Far, vi ærer deg 
Herre Jesus Kristus, vi ærer deg 
Hellige Ånd, vi ærer deg 
 
Vår far i himmelen,  
Takk at du elsker denne verden så høyt 
at du ga din eneste sønn, Jesus Kristus,  
for å dø på korset for våre synder 
slik at vi kunne bli forsont med deg. 
Fyll oss med din kjærlighet når vi går i forbønn for de fortapte,  
de som er uten håp, de hjelpeløse og verden. 
Takk, Far, for at du har tatt oss inn i din familie.       

Herre Jesus Kristus,  
Du døde på korset  
og frikjøpte oss til å være Guds barn 
ved at du ga ditt blod. 
Du er hode for menigheten  
 og Herre over himmelen og jorden. 
La ditt rike bli opprettet i alle nasjoner på jorden,  
skap forvandling blant folk av alle stammer og språk 
 slik at rett og rettferdighet vinner fram. 
Må ditt navn være stort fra solens oppgang og til dens nedgang. 
 Jesus Kristus, du er Herre over alt og alle.  
 
Far, du som er barmhjertig og nådig, 
Vi har syndet. 
Vår verden sitter fast i syndens grep. 
I hjertet gråter vi over urettferdighet, hat og vold. 
Vi skammer oss over undertrykkelse, rasisme og blodsutgytelse i landet vårt. 
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Vi sørger over alle som har mistet livet i mord, krig og terrorisme.  
Hjemmene våre er ødelagt og kirkene splittet fordi vi er opprørske og stolte.  
Livet er skitnet til med egoisme, grådighet, avgudsdyrkelse og seksuell synd.  
Nådige Gud, tilgi oss våre synder.  Send din nåde og helbred landet vårt.  
 
Du, den levende Guds Ånd,  
Gjør din menighet til et bilde av Jesus Kristus. 
Send din kraft slik at de syke blir helbredet,   
 de undertrykte blir satt fri og de som sørger får trøst.  
Fyll oss med barmhjertighet  
for de hjemløse og de som sulter,  
for foreldreløse, enker og de som er gamle. 
Gi oss visdom og innsikt i problemene i verden  
og hvordan ressursene kan fordeles rettferdig. 
Hellige Ånd, før oss og led oss. 
 
Herre Jesus Kristus,   
Du knuste synden, overvant døden og beseiret Satan. 
Ta bort det mørke sløret som dekker folkeslagene. 
Hold tilbake det onde som fremmer vold og død. 
Sett oss fri fra demoner som undertrykker oss. 
La trelldom, tyranni og sykdom slippe taket. 
Hjelp oss til å rive ned festninger og ideologier  
som motsetter seg kunnskapen om Gud.  
 Allmektige Gud, frels oss fra det onde. 
 
Herlighetens konge,   
Kom og fullfør ditt verk i våre byer, blant våre folkeslag og nasjoner. 
Fra alle kontinenter og øyer roper vi:   
 Løft hodene, dere porter!  Ja, løft dere, eldgamle dører  så ærens konge kan 
dra inn! 
 
Kom og fyll jorden med kunnskapen om din herlighet  
likesom vannet dekker havbunnen.  
Og Ånden og bruden sier: 
Amen! Kom, Herre Jesus! 

GLOBAL 
DAY OF 
PRAYER

THE



10-1-90 
Nitti dager med  
velsignelse 
 
20. mai 2013 – 17. august 2013  
 

Nå har vi muligheten til å bli kanaler for velsignelse gjennom bønn 
og handling. 

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for 
fattige.  Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet 
igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Luk 4, 18-19  

De 90 dagene med velsignelse som kommer etter Global bønnedag gir de 
kristne en mulighet til ikke bare å fortsette i utholdende bønn, men også til 
selv å bli svaret på bønnene de har bedt.   Dette er en flott sjanse til å utfordre 
barn og unge til å besøke steder der folk har spesielt store behov, for å be og 
være til praktisk hjelp. Det ligger i de unges natur at de ønsker å utgjøre en 
forskjell, så la oss bli med dem, slik at vi sammen blir en kraft til forvandling i 
samfunnet!  

 
Du finner bønneguiden for 90 dager på forskjellige språk her:  
www.globaldayofprayer.com  

«Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot meg» Matt 25,40 

Bønneguiden for 90 dager vil utfordre dere til å fortsette å be, men vi ønsker 
også å utfordre dere til å gjøre en fysisk innsats på de stedene dere pleier å be 
for.  
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Bønneguiden for 90 dager består av fem deler:  
Mediter over Ordet, Be ned velsignelse, Be for folkeslagene, Proklamer det du 
tror, og Be mens du går.  

 
I ‘Mediter over Ordet’ leser du gjennom Josvas bok, Nehemja, Lukas, Apost-
lenes gjerninger og Judas’ brev med ett kapittel om dagen. La Den hellige ånd 
gi hjertet ditt øyne å se med når du tenker gjennom hvordan han kaller deg til 
å lyde Ordet dag for dag. En enkel form for meditasjon er å skrive ut Guds Ord 
i din egen håndskrift, og så skrive det en gang til med dine egne ord. Spør så 
Den hellige ånd hvordan du kan adlyde ved å sette det ut i praksis.   

I ‘Be ned velsignelse’ ber du ut relevante skriftsteder som understreker viktige 
ting i det du har lest.  

I ‘Be for folkeslagene ’ inviteres du til å lære om og be for 90 av de mest 
unådde folkeslagene på jorden, mennesker som har liten eller ingen tilgang til 
evangeliet.  

‘Proklamer det du tror’ i det du proklamerer Guds Ords sannhet over disse 
nasjonene og over ditt eget liv, din familie, ditt lokalsamfunn og din nasjon.  
Og så kommer  

‘Be mens du går’—gå ut i gatene der du bor og se at Gud arbeider sammen med 
deg, at han bekrefter sitt ord med under og tegn! Vi vil svært gjerne høre 
vitnesbyrd om hva du samarbeider med Gud om for at hans rike skal komme 
og hans vilje skje i livet ditt og i din verden!  

Finn bønneguiden her: http://www.globaldayofprayer.com  
eller send en e-post til info@globaldayofprayer.com for å bestille en papirkopi

90 dager
20.5-17.8



En livsstil  
med bønn i sentrum 

 

«Den kristne kirke har knapt sett begynnelsen på alt det som kan skje gjennom 
forbønn. Kirkens største seiere vil komme når hver enkelt troende forstår at de er 
prester for Gud og hengir seg i bønn dag etter dag.»  John R. Mott 

Bønnedagens tredelte strategi kan tjene som en katalysator og hjelpe deg til å 
skape en livsstil med bønn i sentrum. I Jesaja 56,7 kaller Gud sin menighet til 
å være et bønnens hus for alle folk! Til alle tider har han derfor kalt sitt folk til 
å be uavbrutt (1 Tess 5,17). Det er bønn som forbinder oss med Guds hjerte for 
en ødelagt verden og som setter oss i brann og inspirerer oss til å gå ut og bli 
svaret på våre egne bønner ved å elske hans verden og samle inn høsten.  

Global bønnedag dreier seg ikke bare om å samles for å ha møter. Fokuset 
er å ære Jesus Kristus og be ned velsignelse over alle nasjoner på jorden, og 
dette uttrykker vi i forent bønn når så mange mennesker samles på forskjellige 
steder i verden rundt 1. pinsedag. I selve hjertet i disse møtene ligger ønsket 
om å se en livsstil med bønn i sentrum blant enkeltkristne så vel som i den 
globale kirke.  

Bønn er en åndelig disiplin som starter med hver enkelt troende, og vi 
trenger ikke lete lenge for å finne et eksempel vi kan følge. Jesu egen livsstil 
var å leve nær opp til sin Far. Da han ba disiplene våke med seg, satte han et 
eksempel for oss. De 10 dagene med bønn og faste som leder fram til Global 
bønnedag gir oss ikke bare sjansen til å be med og for andre, det er også glim-
rende trening for den enkeltes bønneliv på lang sikt. Nøkkelen her kan være å 
begynne forsiktig. Start med å be fem minutter og bruk lenger tid etter hvert 
som du lærer å fokusere bedre. Ikke prøv å be en hel time til å begynne med. 
Da blir du skuffet og gir kanskje opp.  

Be mens du sitter, kneler, står, går eller ligger, i forskjellige omgivelser og 
med forskjellig informasjon. Hvis du syns det er vanskelig  å konsentrere deg, 
kan du føre en journal der du skriver ned hva du ber om og når bønnesvaret 
kommer. Det viktigste er å komme i gang. Husk at bønn er en samtale, og selv 
om du ikke vet hvordan du skal be, kan du fortelle Gud hva du sliter med. 
Snart vil du bli overrasket over hvordan samtalen utvikler seg!  
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På nettsiden til Global bønnedag finner du en rekke ressurser som kan hjelpe 
deg i ditt personlig bønneliv.  
Gå til  http://www.globalprn.com/prayer-resources/personal-prayer/   

Det har aldri vært vekkelse noe sted uten Be at man først har hatt en bønne-
vekkelse. Menighetens oppgave er å være et bønnens hus, og derfor bør vi ta 
sikte på å gå fra å være menigheter som ber, til bedende menigheter. Alt vi gjør 
burde være gjennomsyret av bønn. Hvis vi virkelig tror at bønn beveger Guds 
hånd, burde vi be uten stans for vår lidende verden. 

Det kan bli veldig hardt arbeid å skape en bedende livsstil i din lokale 
menighet/gruppe i kjølvannet av Global bønnedag, . . . men bønn er hardt 
arbeid! Det krever lederskap, kreativitet og utholdenhet. Men lønnen for strevet 
vil bli større enn du kan forestille deg. Når vi ber, arbeider Gud, og han kan 
gjøre det umulige. Nok en gang er nøkkelen å komme i gang - begynn i det 
små og bygg det opp gradvis. 

Et spørsmål vi ofte får på kontoret for Global bønnedag er hvordan man 
kan drive et bønnerom.  Du finner to viktige ressurser i den forbindelse på 
følgende lenke: http://www.globalprn.com/prayer-resources/24-7-prayer/     

Disse ressursene og andre på samme nettsted kan gi deg gode ideer om 
hvordan du kan starte, mobilisere for og holde i gang et bønnerom. Det fins 
også mange andre nettsteder som kan være nyttige for deg som ønsker å skape 
en livsstil med bønn i sentrum i menigheten eller gruppen din. 

En siste ting: Vær klar over at en livsstil med bønn i sentrum krever et 
bevisst fokus. Jo bedre informert vi er, og jo mer konkret vi kan be, jo mer 
sannsynlig er det at vi vil fortsette innsatsen. Bønneguiden for de 10 dagene 
med bønn og faste, En bønn for verden og bønneguiden «90 dager med velsig-
nelse» har alle dette formålet. Informasjonen i bønneguidene forener oss, men 
de spisser også fokuset når det gjelder å stå på muren og be for verdens folke-
slag. Den legger også grunnlaget for å fortsette bønneinnsatsen gjennom hele 
året.  

La oss fortsatt samles på Global bønnedag, men la oss også våke og be hele 
døgnet, hele uka, hele året, overalt på kloden. Fokuset vårt er at Jesus skal få 
ære og nasjonene skal bli velsignet gjennom liv som er gjennomsyret av konti-
nuerlig bønn. 

 



BØNNEGUIDEN
Ønsker du å oversette denne bønneguiden til et annet språk? 
Kontakt i så fall Global bønnedag/Global Day of Prayer på 
info@globaldayofprayer.com for å se om dette allerede kan 
være gjort. 
 
GLOBAL DAY OF PRAYER  
E-post: info@globaldayofprayer.com  
Facebook: http://www.facebook.com/groups/GDOPInt/  
Fax: +27 86 675 8584   Twitter: http://twitter.com/GDOPInt   
 

Datoer å merke seg 
 

 

Dersom ikke annet er angitt, er sitater fra Bibelen hentet fra Bibelselskapets 
oversettelse 2011. Copyright © 2013 Det Norske Bibelselskap. Gjengitt etter tillatelse. 
Sitater benyttes i henhold til sitatrett, jfr. Lov om opphavsrett. Alle øvrige rettigheter 
forbeholdes respektive rettighetshavere. 

 10 DAGER  GLOBAL BØNNEDAG  90 DAGER 

   MED VELSIGNELSE 

2014  29. mai – 7. juni  8. juni   9. juni ➤

2015  14 – 23. mai  24. mai   25. mai ➤

2016  5 – 14. mai  15. mai  16. mai ➤

2017  25. mai – 3. juni  4. juni   5. juni ➤

Mer informasjon, retningslinjer og andre ressurser kan hentes på:  

www.globaldayofprayer.com  

19. mai 2013


