Global bønnedag
2016
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

EN BØNNEGUIDE
Jeg kommer for å samle alle folkeslag og tungemål. De skal komme og se min herlighet.
Jesaja 66,18
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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.
Habakkuk 2,14

De første kristne holdt trofast sammen i bønn (Apg 1,14) inntil Den Hellige Ånd kom.
Med dem som eksempel, kaller Global bønnedag kristne fra all nasjoner til å forene seg i
bønn.
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Ti dager i kontinuerlig bønn: 5. mai – 14. mai 2016.
Fra og med 5. mai kommer millioner av kristne til å be døgnet rundt fram til Global
bønnedag. Slik følger vi mønsteret til Jesu disipler før den første pinsedagen.
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Global bønnedag: 15. mai 2016.
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.
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Nitti dager med velsignelse: 16. mai – og videre.
Som i den første kristne pinsen blir de troende som ber, forvandlet. Når de gir seg selv til
Gud og blir 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,
menigheter, bedehus og næringslivsledere på lokalt plan vil bli styrket og føre til
forvandling og praktisk velsignelse i samfunnet .

Slik blir bønn en livsstil.
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BØNN FOR DE FORFULGTE
Årets nasjonale fokusområde
«Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som
blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.» Heb 13,2
Vi står sammen med de som lider
I det forfølgelsen rundt om i verden tiltar, ønsker vi å stå sammen med våre søsken i bønn. Sammen med
andre kristne, vil vi be for de troende som lider og om frelse for de som forfølger. Våre våpen er bønn,
kjærlighet og tilgivelse.
Tertullian sa at: «Martyrenes blod er kirkens såkorn.» Vi tror at håp og frelse vil vokse opp der hat
har bragt sorg og ødeleggelse.
«Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær
frimodige, jeg har seiret over verden!» Joh 16,33
Bønn for landene med mest forfølgelse
Hvert år gir Åpne Dører ut en liste over de landene som har sterkest forfølgelse. For hver av de 10
dagene fra 5. mai til 14. mai vil vi be for hvert av disse hardt rammede landene. Vi vil oppmuntre
alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn hver dag for dette.
Her er topplisten:
1. Nord-Korea
2. Irak
3. Eritrea
4. Afghanistan
5. Syria
6. Pakistan
7. Somalia
8. Sudan
9. Iran
10. Libya
Se følgende lenke for mer info: www.opendoors.no/forfoelgelse/WWL2016/
BE OM:
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•

Vekkelse blant ledere og vanlige folk i landene med forfølgelse

•

Framgang for Guds rike med tegn og under

•

Styrke for de troende til å takle alle forfølgelser

•

Hjelp for de kristne til å tilgi og elske sine fiender

•

At vi i Vesten skal lære av de forfulgte – vi trenger dem og de trenger oss

•

At Vestlige kristne skal våkne opp og be for de forfulgte

TI DAGER MED KONTINUERLIG BØNN
5. mai – 14. mai 2016

Vi ber globalt og samles lokalt
«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er,
skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant
dem»
Matt 18, 19 – 20
De 10 dagene som leder opp til Global bønnedag er en flott mulighet til å forenes i bønn
med millioner av troende over hele kloden. Grunnlaget er Apostlenes gjerninger kapittel 1
og 2.

«Båndet som forbinder en mann med menneskene rundt ham er verken mindre reelt eller
nært enn det som forbinder ham med Gud - han er ett med dem. Nåden fornyer ikke bare
vårt gudsforhold, men også forholdet til våre medmennesker. Vi lærer ikke bare å si "Min
far." Det ville vært underlig hvis barn i samme familie alltid møtte sin far hver for seg, og
aldri uttrykte sine ønsker eller sin kjærlighet i felleskap. De troende er ikke bare medlemmer
av samme familie, de lemmer på samme kropp.»
- Andrew Murray

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 finner oversettelser til andre språk på

http://www.globaldayofprayer.com/index.php/10-days/translations/

Vi samles på mange forskjellige måter
Noen danner bønnekjeder for å holde en bønnevarde i brann døgnet rundt. 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.
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INNLEDNING
Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer
verdt.
For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare
jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som
loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er
rettferdigheten fra Gud, bygd på tro.
Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham
lik når jeg dør som han – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde.
Fil 3,8-11

Bønnefokus på Jesus Kristus og hans verk
Det dypeste ønsket i hjertet til Paulus var å kjenne Jesus Kristus som Herre. Han hadde
møtt den oppstandne Jesus på veien til Damaskus. Paulus hadde opplevd å besøke den
tredje himmel, men også at en Satans engel var blitt sendt for å ydmyke ham og hindre
ham i å bli stolt over de mange åpenbaringene han hadde mottatt fra Gud (2 Kor 12,7-10).
Han skrev om sin innsikt i Guds mysterium som hadde vært skjult i tidligere tider, om at
“Kristus er blant dere, håpet om herligheten!” Allikevel skriver han i sitt aller siste brev at
hans ønske fremdeles er å kjenne Ham. (Fil 3,10)
Det å kjenne Jesus må ikke forveksles med kunnskap om Jesus. Å kjenne Jesus er å oppleve
en personlig åpenbaring av personen Jesus Kristus, få innsikt i Hans mangfoldige nåde og
bli forvandlet til Hans bilde mens vi ser Hans herlighet.
Det er dette, den svært personlige opplevelsen av å lære Jesus Kristus å kjenne, som
Bibelen sikter til med uttrykket ”søke mitt ansikt” (2 Krøn 7,14 NB-88). Å søke Hans
ansikt, er en betingelse for at Han skal kunne svare på bønnene våre og lege landet.
I Hosea 4,1 viser Gud hvorfor lovløsheten har trengt seg inn i landet: det var ingen
troskap, ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. I Joh 17,3 sier Jesus at evig
liv er å kjenne den sanne Gud og hans sønn Jesus Kristus. Slik er det også i dag. Vi trenger
å kjenne Jesus, og gjennom Ham kjenne den Gud som sitter på tronen i himmelen.
Når vi så bestemmer oss for søke Hans ansikt (søke Ham for den han er – søke Hans
nærhet), skal vi la det være vårt hjertes bønn at han vil åpenbare seg for oss og også for
en knust og nedbrutt verden. La oss trenge oss nær Ham med tro på at dersom vi søker
ham med hele hjertet, skal vi finne Ham. Må det å kjenne Jesus Kristus bli livets største
verdi også for oss!
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DAG 1: 5. MAI 2016
DEN USYNLIGE GUDS BILDE
Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt
skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og
åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.
Kol 1,15-16

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som vår Skaper, Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste, Han som
utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt.
BE:
•

At Guds menighet ikke skal være redd for å vedkjenne seg Skaperen i en verden full av
løgn.

•

At Guds menighet skal oppføre seg på samme måte som Jesus og dermed la den usynlige
Gud komme til syne.

•

At verden skal se og oppleve Jesus Kristus, og at bildet av den usynlige Gud skal tre klart
frem gjennom den kjærlighet i ord og handling som vanlige kristne viser i livet sitt, slik at
de som ikke tror, kan bli overbevist om at Gud eksisterer.

Les og mediter over Åpenbaringen 1 og 2
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Libya
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DAG 2: 6. MAI 2016
GUDS SØNN
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å
dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke
dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns
navn.
Joh 3,16-18

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som Sønnen som var utsendt av Gud sin Far, Han som klart demonstrerte Guds
kjærlighet ved at Han var villig til å ydmyke seg og ta på seg et syndig menneskes kjøtt
og blod, slik at alle som tror på Ham kan få evig liv.
BE:
•

At Guds menighet må forstå nødvendigheten av å omvende seg og få tilgivelse, og forstå
hvilket privilegium det er å få del i Guds guddommelige natur.

•

At de kristne virkelig lever som Guds barn og beviser at de er satt fri fra syndens kraft med
en hellig livsstil, gode gjerninger og ved å bære kroppen frem som et levende og hellig offer
til Gud.

•

At verden skal forstå at Jesus virkelig er den levende Guds Sønn, og at alle misforståelser
og løgner om Jesus, Gud vår Far og Den Hellige Ånd skal falle bort.

Les og mediter over Åpenbaringen 3 og 4
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Iran

7

DAG 3: 7. MAI 2016
MENNESKESØNNEN
Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier
folk at Menneskesønnen er?»
De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen
av profetene.»
«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»
Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»
Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod
åpenbart deg, men min Far i himmelen.»
Matt 16,13-17

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som den lovede Messias som ble menneske slik at han kunne smake døden, kjøpe oss fri
fra lovens forbannelse og ta straffen for vår synd på seg.
Gi ham ære fordi han ved å dø beseiret djevelen og alle hans gjerninger og satte
menneskeheten fri fra frykten for døden.
BE:
•

At Guds menighet må forstå og ta imot sin frihet fra døden, synden og Satan, og at de
troende må reise seg og ta autoritet over alle djevelens gjerninger.

•

At menigheten må se sitt ansvar for å dele evangeliet med alle folk i alle nasjoner.

•

At folk blir satt fri fra tankebygninger som denne verdens gud har bygget opp med løgner
og argumenter som strider mot kunnskapen om Gud, og at hjertene må bli myke og
mottakelige for Guds ord, slik at folk kan bli satt fri fra mørket.

Les og mediter over Åpenbaringen 5 og 6.
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Sudan
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DAG 4: 8. MAI 2016
TALSMANNEN
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi
en talsmann hos Far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja,
ikke bare for våre, men for hele verdens.
1 Joh 2,1-2

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som den rettferdige som går i forbønn for oss. Gjennom sin rettferdighet har Han gjort
oss rettferdige, slik at vi som er i Kristus ikke lenger er fordømt på grunn av våre synder.
Tvert imot er vi tilgitt, renset og erklært rettferdige, og vi har rett til å bli kalt Guds barn,
alt på grunn av Ham.
BE:
•

At Guds menighet skal forstå hvor mye det betyr at Jesus taler vår sak i himmelen.

•

At menigheten skal ha bønnens ånd, og gå inn i bønn og forbønn sammen med Jesus og
Den Hellige Ånd.

•

At verden skal forstå at det finnes en dommer i Himmelen, og at det en dag vil bli avsagt
dom – en dag da vi alle skal stå foran den hvite trone og svare for hvordan vi har brukt våre
liv.

•

At de som står imot og gjør opprør mot evangeliets budskap skal bli overbevist i hjerte og
tanker om at de må vende om.

Les og mediter over Åpenbaringen 7 og 8
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Somalia

9

DAG 5: 9. MAI 2016
VÅR BARMHJERTIGE ØVERSTEPREST
Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og
trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan
han hjelpe dem som blir fristet.
Hebr 2,17-18

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som ble fristet i alle ting akkurat som oss.
Han er vår trofaste øversteprest, han er full av nåde og kan hjelpe oss når vi blir fristet,
fordi Han selv led og overvant fristelsene.
BE:
•

At Guds menighet skal leve i den frihet som kommer av fullstendig tilgivelse og
gjenopprettelse.

•

At menigheten skal overvinne fristelser, prøvelser og trengsler, og at vi er det kongelige
presteskap vi er kalt til å være.

•

At verden skal få oppleve Øversteprestens kjærlighet, nåde og godhet gjennom
menigheten, som er Kristi legeme.

•

At verden skal få kjenne tilgivelsens og nådens kraft og åpne hjertet for den ubegrensede
kjærlighet og ømhet som Jesus, Frelseren, har for dem.

Les og mediter over Åpenbaringen 9, 10 og 11
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Pakistan
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DAG 6: 10. MAI 2016
LIVETS

BRØD

Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet,
skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.
Joh 6, 51

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som ble såret for våre lovbrudd og knust for våre synder. Ved Hans sår ble vi helbredet.
BE:
•

At Guds menighet må være et eksempel på sann åndelig og fysisk helbredelse.

•

At alt uvennskap må forsvinne mellom forskjellige etniske grupper blant de troende, og at
vonde minner og følelsesmessige traumer må bli leget.

•

At kristne må bli kjent som folk som deler sin mat med de sultne, kler de nakne og gir
husrom til de hjemløse.

•

For verden, at de som søker seg til kilder som aldri kan tilfredsstille, skal motta brødet fra
Himmelen fra de troendes hender og hjerter.

Les og mediter over Åpenbaringen 12 og 13
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Syria
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DAG 7: 11. MAI 2016
VEIEN, SANNHETEN OG LIVET
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det
mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted
for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta
dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»
Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»
Joh 14,1-6

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss, med den herlighet som den
enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Han er den som kom for å vitne om sannheten, og Han ønsker at alle skal lære
sannheten å kjenne.
BE:
•

At Guds menighet igjen skal forkynne den hele og usminkede sannhet om Jesus og det
faktum at ikke finnes frelse i noen annen enn Ham.

•

At de troende skal tilbe Far i ånd og sannhet.

•

At sløret som ligger over tankene og hjertene til dem som ikke tror, skal bli tatt bort når
sannheten forkynnes.

•

At villfarelse skal bli avslørt og de uvitende kan bli opplyst, slik at Jesu ord går i oppfyllelse:
«Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri».

Les og mediter over Åpenbaringen 14 og 15
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Afghanistan
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DAG 8: 12. MAI 2016
DEN GODE HYRDEN
Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg
og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører
til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk
og én gjeter.
Joh 10,14-16

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som den som er klar til å tilgi, barmhjertig og nådig, sen til vrede, rik på miskunn og
sannhet. Han tilgir alle våre synder og kan helbrede alle våre sykdommer.
BE:
•

At Guds menighet vil høre og adlyde gjeterens stemme og villig følge ham uansett hvor han
leder, enten det går til grønne enger og fredelige vann eller gjennom dødsskyggens dal.

•

At menigheten skal være fullstendig overgitt til den gode gjeteren og stole på at alt tjener
til det gode for dem som stoler på ham.

•

At verden skal få oppleve den gode gjeterens ømhet og umåtelige kjærlighet. Han lengter
etter å ta dem som har gått seg vill, i armene sine og bære dem tett ved sitt hjerte.

•

For barn, foreldreløse, nedbrutte kvinner og menn, hjemløse, gamle, syke og forlatte, at de
må få oppleve Guds omsorg i praksis.

Les og mediter over Åpenbaringen 16 og 17.
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Eritrea
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DAG 9: 13. MAI 2016
LAMMET SOM BLE SLAKTET
Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd,
har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»
Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de
eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er
Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra
den høyre hånden til ham som satt på tronen.
Åp 5,5-7

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som Lammet som sto ved tronen. Han ble funnet verdig til å ta bokrullen og åpne
seglene på den.
Han er lammet som ble slaktet, og som med sitt blod har frikjøpt for Gud mennesker av
alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.
Han er den som er verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og
velsignelse!
BE:
•

At Guds menighet skal benytte seg av og oppleve fylden av den kraften som finnes i Jesu
blod, for tilgivelse og renselse fra synd; for rettferdiggjørelse, helliggjørelse og overgivelse.

•

At menigheten kan tjene den hellige Gud med en ren samvittighet, at de troende kan
overvinne Satan og hans makt og gå gjennom forhenget (som er Jesus) inn i Det aller
helligste.

•

At verden, som rives i stykker av krig, urettferdighet, korrupsjon, umoral og demoniske
krefter ute etter blod og offer, skal få oppleve at Jesu blod og hans oppstandelse har
overvunnet verden, synden, Satan og vår egoistiske natur.

Les og mediter over Åpenbaringen 18 og 19.
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Irak
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DAG 10: 14. MAI 2016
HANS MAJESTET KONGENES KONGE
Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og
Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på
hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner,
bare han selv.
Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer,
kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd;
med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av
vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved
hoften: Kongenes konge og herrenes herre.
Åp 19,11-16

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:
Som Guds Ord. Han rir på en hvit hest foran himmelens hærskarer, og ut av munnen
hans går det et skarpt, tveegget sverd.
Han skal slå folkene og styre dem med jernstav. For hans navn skal hvert kne bøye seg, i
himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er
Herre!
BE:
•

At Guds menighet skal være villig til å underkaste seg Kong Jesus ved å gi livet for å
forkynne budskapet om Guds rike i alle nasjoner.

•

At menigheten skal være forberedt og våken, slik at vi fremskynder Kongens gjenkomst
gjennom bønn, evangelisering og rettferdige gjerninger.

•

At verdens ledere skal høre på advarselen om Guds sønn som snart kommer igjen, slik at
de reagerer klokt og tjener Guds sønn med ærefrykt, gleder seg, skjelver for ham og gir
ham ære, slik at de ikke går under når hans vrede flammer opp.

Les og mediter over Åpenbaringen 20, 21 og 22
Bønn for landene med mest forfølgelse
Vi vil oppmuntre alle til å sette av minst 5-10 minutter med bønn for dagens land.
DAGENS LAND: Nord-Korea
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GLOBAL BØNNEDAG
Søndag 15. mai 2016

Be med én stemme
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
samlingene 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.

…, 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 samlingene 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 de vanlige kirkebygningene
våre.
Denne dagen ber vi MED hele verden og FOR hele verden.
Be på forskjellige språk
Denne bønnen er blitt oversatt til mange språk, slik at det er mulig for millioner av
kristne i hele verden å be den samme bønnen. Du finner andre oversettelser på
http://www.globaldayofprayer.com/index.php/gdop/translations/
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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.
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.
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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 demoners makt.
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!
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NITTI DAGER MED VELSIGNELSE
16. mai 2016 – og videre

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 gå med dem, slik at vi sammen skaper forvandling i samfunnet!

Og kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én 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 som dere pleier å be for.
Du finner bønneguiden for 90 dager på engelsk og en del andre språk her:

http://www.globaldayofprayer.com/index.php/90-days/90-days/
Eller send en epost til info@globaldayofprayer.com og be om å få den tilsendt
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Å NÆRME SEG 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 av
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. Det var Jesu egen livsstil å leve svært nær sin Far. Da han ba
disiplene våke med seg, satte han et eksempel for oss. De 10 dagene med bønn (og gjerne faste)
som leder fram til Global bønnedag gir oss ikke bare sjansen til å be med og for andre, det er
også glimrende 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!
Her finner du ressurser til hjelp i ditt personlige bønneliv:

http://www.globalprn.com/prayer-resources/personal-prayer/
Det har aldri vært vekkelse noe sted uten at man først har hatt en bønnevekkelse. Menighetens
oppgave er å være et bønnens hus, og derfor bør vi ta sikte på å gå over fra å være menigheter
som ber, til å bli bedende menigheter. Alt vi gjør burde være gjennomsyret av bønn. Hvis vi
virkelig tror at bønn beveger Guds hånd, bør vi be uten stans for den verden vi lever i og dens
mange utfordringer.
Det kan kreve en stor innsats 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 resurser i den forbindelse her:

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.
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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 kommer til å fortsette
innsatsen.
Bønneguiden for 10 dager, En bønn for verden og bønneguiden «90 Days of Blessing» har alle
dette formålet. Informasjonen i bønneguidene forener oss, men spisser også fokuset når det
gjelder å stå på muren og be for verdens folkeslag. Den legger også grunnlaget for å fortsette
bønneinnsatsen hele året.
La oss fortsette å samles på Global bønnedag, men la oss også gjennom en samlet innsats våke
og be hele døgnet, hele uka og hele året, overalt på kloden. Fokuset vårt er at Jesus skal få ære og
nasjonene bli velsignet gjennom liv som er gjennomsyret av kontinuerlig bønn.

Datoer å merke seg
ÅR

10 DAGER

2017
2018

25. mai – 3. juni
10. – 19. mai

2019
2020

30. mai – 8. juni
21. mai – 30. mai

GLOBAL
BØNNEDAG
4. juni
20.
mai
9. juni
31. mai

90 DAGER MED
VELSIGNELSE
5. juni →
21. mai →
10. juni →
1. juni →

Lenker om forfulgte kristne:
• Åpne Dører
www.opendoors.no
• Stefanusalliansen
www.stefanus.no
• Voice of the Martyrs
www.persecution.com
La oss lære av de forfulgte, sette oss inn i deres situasjon og be for dem med Jesu hjertelag.

Dersom ikke annet er angitt, er sitater fra Bibelen hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011. Copyright © 2016 Det
Norske Bibelselskap. Gjengitt med tillatelse. Sitater benyttes i henhold til sitatrett, jfr. Lov om opphavsrett. Alle øvrige
rettigheter forbeholdes respektive rettighetshavere.
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