
BØNNEPLAN





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

Matteus 6:10-13



En dag etter at Jesus hadde vært avsides i bønn, kan det virke som 
om disiplene er fylt av en desperat lengsel etter å erfare noe av det 
bønneliv som Jesus har, og de spør: «Herre, lær oss å be.» (Luk 11:1) 
Som respons på dette spørsmålet sier Jesus «slik skal dere da be» 
(Matt 6:9) og han lærer dem bønnen «Vår far», som vi også kaller 
Herrens bønn. 

Bønn kan oppleves både lett og vanskelig. Det er et privilegium, og 
mange av oss vet det. Samtidig kan det noen ganger, eller ganske 
ofte, kjennes litt tungt, og kan oppleves som et pliktløp. Kanskje 
trenger også vi å stille Jesus det samme spørsmålet «Herre, lær oss 
å be». For finnes det ikke også i oss en lengsel etter å få del i noe av 
det bønneliv som Jesus måtte ha hatt?  

Timothy Keller sier følgende i forordet til sin bok “Prayer”: «Bønn er 
den eneste veien til ekte selverkjennelse. Det er også den viktigste 
måten vi opplever dyp endring på – endring av hva vi lar få vår af-
feksjon. Bønn er hvordan Gud gir oss så mye av det spennende Han 
har for oss. Faktisk gjør bønn det trygt for Gud å gi oss mye av det vi 
ønsker mest. Det er måten vi kjenner Gud på, måten vi egentlig be-
handler Gud som Gud. Bønn er rett og slett nøkkelen til alt vi trenger 
å gjøre og være i livet. Vi må lære å be. Vi må det.» 

Denne enkle fireukers bønneplanen er laget for å være en hjelp i 
bønnelivet. Vi har latt oss inspirere av noen av de mange stedene Det 
nye testamentet oppfordre oss til å be, eller bønner vi finner der. Slik 
kommer vi også tett på det som var Jesu og de første kristnes bønne-
språk, og hva de var opptatt av i bønnen. Noen ganger kan det være 
vanskelig å finne ord, da kan det være godt å be en skrevet bønn 
som kan komme oss til hjelp, gi ord til våre følelser og formulere det 
vi bærer på. I dette heftet har vi derfor valgt å ta med noen få skrevne 
bønner fra ulike tider og tradisjoner.

«Be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje 
med dere i Kristus Jesus.» 1. Tess 5,17-18

Med vennlig hilsen 
Lederskap, stab og bønnegruppa



1 .  BØNN OM AT GUD FÅR ÆRE
«Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.»  Matt 6,9
Guds navn er selvfølgelig allerede hellig. Bønnen handler om at Guds 
navn, som alle troende er bærere av, skal bli helliget i oss, i våre 
fellesskap og at stadig flere i vår verden holder Guds navn hellig.
• Be om at Gud, Far, må bli æret og helliget: 
 o I egne valg og måte å leve på.
 o I menighetens fellesskap og det vi kommuniserer.
 o Ved at budskapet om hvem Gud er formidles.

2.  BØNN OM AT GUDS ORD MÅ GÅ FREM
«Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som 
hos dere.» 2 Tess 3,1
Guds ord har fått utbre seg over hele verden. Hele Bibelen er oversatt 
til 717 språk. NT er i tillegg oversatt til 1582 språk. Men fortsatt er det 
1,5 milliarder av verdens befolkning som ikke kan lese Bibelen på sitt 
morsmål.
• Be om at Guds ord må oversettes og deles videre.
• Be om at Gud ord må holdes i ære, i eget liv og i menigheten.

3.  BØNN OM DET SOM BEKYMRER
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for 
Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil 4,6-7
«Bekymring er å bære morgendagens byrde med dagens styrke, du 
bærer to dager på en gang. Det er å bevege seg inn i morgendagen 
før tiden er der. Bekymring tar ikke bort morgendagens sorg, men tøm-
mer deg for denne dags styrke» Corrie ten Boom
• Legg alle bekymringer og all nød du måtte kjenne på fremfor Gud i bønn:
 o For ditt eget liv og din familie.
 o For menighet og samfunn.

4.  BØNN FOR SYKE
«Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, 
og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.  Da skal 
troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han 
gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Jak 5,14-15



Slik som Jesus helbredet syke i sin tjeneste, har den kristne kirke til 
alle tider bedt for syke. Vi tror bønn alltid «virker» og noen ganger ser 
vi også i dag at mennesker på forunderlig vis blir friske etter forbønn.
• Be for de Gud minner deg om som trenger helbredelse.
• Be om at vi i menighetene må se flere bli helbredet ved bønn.

5.  BØNN OM BESKYTTELSE FRA FRISTELSE 
OG FRA DET ONDE
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Matt 6,13a
Kirkefader Agustin snakker om fristelser som vår indre fiende, og det 
onde som kan møte oss på ulik måte som den ytre fiende. Bønnen her 
handler om bønn om beskyttelse fra de begge.
• Be om beskyttelse fra fristelse, som den indre fiende.
• Be om beskyttelse fra det onde, som den ytre fiende.

6.  BØNN OM AT GUD KALLER MENNESKER 
TIL  TJENESTE
Og han sa til dem: “Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høs-
tens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.” Luk 10,2

DISIPPELBØNNEN
HERRE JESUS KRISTUS

DU STÅR HER FORAN MEG
DU ER OGSÅ BAK MEG

DU ER PÅ MIN HØYRE SIDE
DU ER PÅ MIN VENSTRE SIDE

DU ER OVER MEG
DU ER UNDER MEG

DU OMGIR MEG PÅ ALLE SIDER
DU BOR I  MITT HJERTE

DU GJENNOMTRENGER MEG HELT
OG DU ELSKER MEG,

HERRE JESUS
(ETTER EDIN LØVÅS)



Det er alltid mange behov, både i menighet og i misjon. Noen få kan 
ikke gjøre alt, her trenges det at mange svarer ja til Guds kall.
• Be om at Gud kaller mennesker til tjeneste for evangeliet.
• Be om at Gud må bruke deg som en arbeider i sitt rike. 

7.  BØNN FOR DE SOM LIDER FOR KRISTUS
«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.» Hebr 13,3
360 millioner kristne over hele verden blir utsatt for trakassering, 
diskriminering, vold og drap fordi de tror på Jesus. Det betyr at hver 7. 
kristne bor i land hvor de erfarer høy grad av forfølgelse for sin tro.
• Be om visdom og beskyttelse for våre trossøsken som opplever 
   forfølgelse.
• Be om frimodighet til å forkynne evangeliet, også når det har en høy pris.
• Be at urett må vendes til rett for alle som holdes nede av urettferdighet. 

8.  TAKK GUD FOR AT HAN ER VÅR FAR
«Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som 
kalles far i himmel og på jord.»  Ef 3,14-15
Da Jesus lærte disiplene å kalle Gud for Far, så var det oppsikts-
vekkende i en kultur hvor en understreket Guds hellighet og 
annerledeshet. Vi tar dette kanskje som en selvfølge og glemmer hvor 
enestående nettopp det er. 
• Takk for at Gud er din himmelske Far, din pappa, som elsker deg med 
   ubetinget kjærlighet.
• Takk for at Gud kaller oss til å være en del av en familie – Guds familie.

9.  BØNN OM AT GUDS VILJE MÅ RÅDE
«La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.»  
Matt 6,10
Guds rike er der Guds vilje skjer. Ved Jesu komme til denne verden har 
Guds rike brutt inn i vår verden. Vi ser det enda ikke fullt ut, men en 
dag vil lidelse, sykdom og urett komme til en ende
• Be om nåde til å leve mer og mer som en borger av Guds rike.
• Be om at Guds rike må bli synlig og tydelig i våre liv.
• Be om at Guds rike må utbre seg i vårt samfunn og i vår verden.



ST.  PATRICKS BRYNJE 
JEG OMSLUTTER MEG I  DAG 
MED HIMMELENS KREFTER:
SOLENS LYS OG MÅNENS STRÅLER, 
ILDENS GLANS, 
VINDENS HASTIGHET, 
HAVETS DYBDE, 
JORDENS TYNGDE, 
KLIPPENS HARDHET.

JEG OMSLUTTER MEG I  DAG MED GUDS KRAFT:
GUDS STYRKE TIL  Å STØTTE MEG GUDS MAKT TIL  Å HOLDE MEG OPPE
GUDS VISDOM TIL  Å LEDE MEG GUDS ØYE TIL  Å SE FORAN MEG
GUDS ØRE TIL  Å HØRE MEG GUDS ORD TIL  Å TALE FOR MEG
GUDS HÅND TIL  Å LEIE MEG GUDS VEI  TIL  Å LEGGES FORAN MEG
GUDS SKJOLD TIL  Å BESKYTTE MEG GUDS ENGLER TIL  Å REDDE MEG
FRA DJEVELENS SNARER FRA FRISTELSENE TIL  Å SYNDE
FRA ALLE SOM ØNSKER MEG ONDT FJERNT OG NÆR, ALENE OG I  FLOKK.

MÅTTE KRISTUS VERNE MEG I  DAG FRA GIFT OG ILD, 
FRA DRUKNING OG SÅR 
SLIK AT MITT OPPDRAG MÅTTE 
BÆRE FRUKT 
I  OVERFLOD

KRISTUS BAK MEG OG FORAN MEG
KRISTUS UNDER MEG OG OVER MEG
KRISTUS MED MEG OG I  MEG
KRISTUS OMKRING MEG OG NÆR MEG
KRISTUS TIL  HØYRE OG TIL  VENSTRE
KRISTUS NÅR JEG STÅR OPP OM MORGENEN
KRISTUS NÅR JEG LEGGER MEG OM KVELDEN
KRISTUS I  HVERT HJERTE SOM TENKER PÅ MEG
KRISTUS I  HVER MUNN SOM TALER OM MEG
KRISTUS I  HVERT ØYE SOM SER MEG
KRISTUS I  HVERT ØRE SOM HØRER MEG.
JEG STÅR OPP I  DAG 
VED KRAFTEN I  DEN HELLIGE TREFOLDIGHET,
VED TROEN PÅ TREENIGHETEN, 
VED TILLITEN TIL  ENHETEN
HOS HIMMELENS 
OG JORDENS 
SKAPER
AMEN!



10.  BØNN I  L IVETS ULIKE SESONGER
«Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til 
sinns? Da skal han synge lovsanger.»  Jak 5,13
Bibelen er realistisk til livets ulike sesonger. Noen ganger er det 
smerte, noen ganger glede og noen ganger er det blandede følelser. 
Uansett så kan vi komme til Gud med livet slik det er.
• Takk Gud for de gode tingene som skjer og er i livet ditt.
• Løft alle ting som er tungt i livet frem for Gud i bønn.

11 .  BØNN OM Å FORSTÅ HVA VI  HAR I  KRISTUS
«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere 
få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  
Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har 
kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor 
overveldende hans kraft er hos oss som tror.» Ef 1,17-19
Det er lett å miste synet på hva vi har i Kristus. Over tid kan vi ta Guds 
gode gaver for gitt. Også i dette trenger vi Guds hjelp. Lys til hjertes 
øyne og Åndens åpenbaring.
• Be om å få Guds visdom og åpenbarings ånd.
• Be om virkelig å forstå hva vi har i Kristus: håpet, arven og kraften.

12.  BØNN OM INNSIKT OG DØMMEKRAFT
«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på 
innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er 
viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som 

I  DINE DYPE VANN
ALLMEKTIG FAR, 

VI  PÅKALLER DIN BARMHJERTIGHET
TIL IKKE BARE Å HØRE ORDET, 

MEN TIL  OGSÅ Å LEVE ETTER DET.
VI  BER AT ALT SOM IKKE ER AV DEG

MÅ SENKES I  DINE DYPE VANN
OG AT DU VEKKER TIL  L IV DET SOM BARE KAN VEKKES 
GJENNOM JESUS VÅR HERRE OG HANS HELLIGE ÅND.

HANS ER ÆREN GJENNOM ALLE TIDER!
(K IRKEFADER ORIGENES)



vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.» Fil 1,9-11
Å ta rette avgjørelser i viktige saker er krevende. Til det trenger vi 
dømmekraft, innsikt og kjærlighet. 
• Be selv om få Jesu sinnelag med kjærlighet og innsikt. 
• Be for ledere og andre som særlig trenger dømmekraft. 

13.  BØNN FOR ISRAELS FRELSE
«Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.» 
Rom 10,1
Paulus som særlig var apostel til ikke-jøder, viser i Romerbrevet en 
stor nød for sine jødiske brødre. Fortsatt er dette anliggende like 
aktuelt, at Israel som folk skal oppdage at Jesus er den Messias som 
de venter på.
• Be om fred for det Israelske folk og for fredelige relasjon til nabostater.
• Be for Israel, Guds paktsfolk, at de skal se at Jesus er Messias.

14.  BØNN OM Å VÆRE ROTFESTET
«Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og 
grunnfestet i kjærlighet.»  Ef 3,17
Å ha dype røtter er avgjørende for om vi knekker eller står gjennom 
livets ulike stormer. Røtter har med vår personlige relasjon til Kristus å 
gjøre. Han som, ved troen, bor i våre hjerter. 
• Be om at din personlige relasjon til Jesus blir styrket.
• Be om at du kan være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet.

15.  BØNN OM AT GUD MÅ BLI  ÆRET
«Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og 
evigheter! Amen.» Ef 3,21
Som kirke er vi «Krist brev» - kjent og lest av alle. I dette finnes det 
også et ansvar: at vi lever og kommuniserer på en slik måte at Gud 
blir æret.
• Be om at Gud blir æret gjennom menigheten.
• Be om at Gud blir æret i ditt eget liv.



16.  BØNN OM ÅPNE DØRER FOR EVANGELIET
«Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne 
Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale 
slik jeg skal når jeg gjør det kjent.» Kol 4,2b-4
Paulus henvender seg til menigheten i Kolossæ om de kan be for han 
når han sitter i fengsel. Det Paulus er opptatt av er ikke å få en bedre 
situasjon, men at han kan få anledning til å forkynne evangeliet.
• Be om at ordet forkynnes slik det skal for små og store i menigheten.
• Be om frimodighet og åpne dører til å forkynne evangeliet i vårt land og 
   ellers i verden.

17.  BØNN OM DE DAGLIGE BEHOV
«Gi oss i dag vårt daglige brød,» Matt 6,11
Bønnen om det daglige brød, inkludere alt vi trenger for å leve her på 
jorden: økonomi, arbeid, bolig, osv. Jesus lærer oss å gå bønnens vei 
også med slike hverdagslige ting.
• Be for egne daglige behov.
• Be for verdens fattige, at deres behov må bli møtt.
• Be om at du selv skal få et større hjerte til å dele av ditt til andre.

18.  BØNN FOR DE SOM ER MOTSTANDERE 
AV EVANGELIET
«Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, 
gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere 
og forfølger dere.» Matt 5,44
Også her i Norge kan vi møte de som vil gjøre livet vanskelig for oss 
som tror. Her lærer Jesus oss hva vår holdning skal være i møte med 
slike. Husk: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter 
og åndskrefter.» Ef 6,12a
• Be og velsign konkret om det er noen du kjenner som har gjort din 
   trosvandring vanskelig.
• Be for dem som på ulik måte har en agenda mot kristen tro, og at Gud 
   må møte de med sin kjærlighet.



19.  BØNN OM Å KJENNE KRISTIKJÆRLIGHET
«Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og 
lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår 
all kunnskap.» Ef 3,18-19a
Kristi kjærlighet beskrives her i fire dimensjoner, en beskrivelse som 
bryter med menneskelig logikk siden vi vanligvis snakker om tre 
dimensjoner. Derfor trenger vi både hverandre og Guds Ånd for å 
virkelig forstå og kjenne Kristi kjærlighet.
• Be om at Gud skal vise deg stadig mer av sin grensesprengende 
   kjærlighet.
• Be om at fellesskapet i menigheten må være med å åpenbare 
   rikdommen i denne kjærligheten.

KELTISK VELSIGNELSE VED REISESTART
MÅTTE VEIEN STIGE OPP FOR Å MØTE DEG

MÅTTE VINDEN ALLTID VÆRE DEG I  RYGGEN
MÅTTE SOLEN SKINNE VARMT PÅ DITT ANSIKT

REGNET FALLE MYKT PÅ DINE ÅKRER
OG TIL  VI  MØTES IGJEN

MÅTTE GUD HOLDE DEG I  S IN HÅND.

20.  BØNN FOR DE SOM FORKYNNER GUDS ORD
«Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg 
frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, …» Ef 6,19
Den store apostelen Paulus ber menigheten om forbønn i 
sammenheng med å forkynne Guds ord. Han trenger «rette ord», og 
han kjenner behov for frimodighet. 
• Be om frimodighet for de som forkynner evangeliet, både i menighet
   og ellers.
• Be for de som formidler evangeliet til barn og unge, at rette ord blir gitt.



21.  BØNN FOR MENNESKERS TRO
«Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang 
vender om, da styrk dine brødre!» Luk 22,32
I dette dypt personlige verset lærer vi at Jesus bad for sin gode venn 
og disippel Peter om at hans tro ikke måtte svikte. Jesus kjempet i 
bønn for sin venns tro, og av historien vet vi at Peter ble denne klippen 
i den første kristne menighet som nettopp styrket sine brødre. 
• Be for de som står deg nær og som strever med å lande i en trygg tro.
• Be for de du kjenner som trenger å vende tilbake til Gud.

22.  TAKK GUD FOR AT HAN HAR ALL MAKT
«For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.» Matt 6,13b
Det er ikke alltid det kjennes slik, men Gud har kontroll, og han er 
historiens herre. Bibelens siste bok viser oss at Gud vil seire til slutt. 
Da vil vi se Guds rike fullendt.
• Takk Gud for at han har all makt, og for at seieren er vunnet ved Jesu 
   død på korset.
• Takk Gud for at rettferdigheten til slutt vil seire over urettferdighet.

KELTISK KVELDSBØNN
MÅTTE VI  GJØRE GUDS VILJE, 

TA DEL I  KRISTI  DØD,
OG STÅ OPP I  HIMMELENS LYS

MÅTTE VI  HVILE TRYGT I  DENNE NATT, 
SOVE I  FRED,

OG STÅ OPP MED MORGENLYSET.
MÅTTE VÅR FAR VÅKE OVER VÅRT LEIE,

KRISTUS FYLLE VÅRE DRØMMER,
OG ENGLENE VOKTE VÅRE SJELER.



23.  BØNN OM VISDOM
Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og 
uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Jak 1,5
Visdom er bruk av kunnskap og erfaring i praksis. Evnen til å velge 
den beste veien i en situasjon for å nå det ønskede mål. 
• Be om visdom til å ta gode og riktige valg.
• Be om visdom for de som er ledere i menigheten.

24.  BØNN OM FRIMODIGHET,  TROSS MOTSTAND
«Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt 
ord med frimodighet.»  Apg 4,29
Den egyptiske kirkelederen «Broder Michael» utfordrer norske kristne 
når han sier følgende: «Be ikke om at forfølgelsen skal stoppe, det er 
ingen bibelsk bønn. Be om at vi får mot til å forkynne evangeliet, og 
om mot og utholdenhet for oss kristne.»
• Be at vi som bor her kan være frimodige vitner som deler Guds ord der 
   vi har anledning.
• Be for den forfulgte kirke, om mot, utholdenhet og frimodighet.

25.  BØNN OM Å LEVE I  T ILGIVELSE
«Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.»  Matt 6,12
Å tilgi noen som har gjort noe vondt mot oss, kan noen ganger være 
utrolig krevende og vanskelig. Jesus utfordrer oss til å tilgi, fordi 
bitterhet ødelegger livet. Ved å se at vi er tilgitt av Gud, finnes det 
også kraft til å kunne tilgi andre. 
• Be Gud om tilgivelse for din synd. Vær konkret om det er noe Gud 
   minner deg på.
• Kjenn etter om det er noen du må tilgi. Gjør det i bønn.

26.  BØNN FOR MYNDIGHETER
«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, 
forbønn og takk for alle mennesker.  Be for konger og alle i ledende 
stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og 
verdighet i alt.» 1. Tim 2,1-2
De første kristen levde under et styresett som på ulike måter gjorde 
det vanskelig og krevende å leve ut sin tro. Selv i slike situasjoner er 
oppfordringen å be for konger og de i ledende stillinger.



• Be for kongehuset, regjering, storting og andre ledende i landet.
• Be for ordfører, bystyre og andre som har ledende stillinger.
• Be om Guds rike velsignelse over land, by og nærområdet.

27.  BØNN OM TEGN OG UNDER
«Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved 
navnet til Jesus, din hellige tjener.” Apg 4,30
Dette var den første kirkes inderlige bønn. Vi tror Gud fortsatt er en 
Guds som helbreder i vår tid, og kan virke med kraft slik at gudsrikets 
tegn skjer i vår midte.
• Be for de du kjenner som er syke, at Gud kan fjerne smerte og lege det 
   som er sykt.
• Be om at vi i større grad erfarer Guds kraft, med under og tegn.

28.  BØNN OM GUDS FYLDE
«Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og 
styrke ved sin Ånd.»  Ef 3,16 «Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han 
som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det 
vi ber om og forstår,» Ef 3,19b-20
Det kristne liv er ment til å leves i Åndens kraft og styrke. Han virker i 
oss. Det finnes en rikdom i vår gudsrelasjon som vi kan erfare allerede 
her på jorden – «Fylt av hele Guds fylde».
• Be for eget liv, at du kan bli fylt av «hele Guds fylde» og erfare Åndens 
   kraft og styrke.
• Be for menigheten, om at vi må hjelpe hverandre til å erfare Ånden i 
   våre liv.

BØNN OM MORGENEN
LA MEG VANDRE I  DAG MED GUD,

LA MEG VANDRE I  DAG MED KRISTUS,
LA MEG VANDRE I  DAG MED ÅNDEN PÅ MIN VEI

MED DEN TREFOLDIG BARMHJERTIGE!
JA,  LA DET SKJE,  DU TREFOLD BARMHJERTIGE!

(KELTISKE BØNNER,  UKJENT)



DEN ARONITTISKE VELSIGNELSE
HERREN VELSIGNE DEG

OG BEVARE DEG!
HERREN LA SITT ANSIKT LYSE OVER DEG

OG VÆRE DEG NÅDIG!
HERREN LØFTE SITT ANSIKT MOT DEG

OG GI  DEG FRED! 
(4 .  MOS 6:24)


