
Bønn- og fastedager fra Kristi Himmelfarts dager fra 13. mai-2.juni 2021
Hvert bispedømme dekker to dager hver i bønn for vårt land og folk.

2. Krøn 7. 14. "Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, 
da skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. "
Mange må avstå fra mye i disse dager, fra venner og familie, fra sosialt liv, fra å reise der man vil, ja, fra hygge og glede og normalt samvær med de man er glad i. 

Bønn og faste.21 dgr. For de som ønsker det,  kan gjerne gjøre en Daniel faste kap. 1. 8-17.
Man kan f. eks.  avstå fra en viss type mat, fra media bruk, eller andre aktiviteter og i stedet søke Guds ord og bønn. 

https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/9
(Hør gjerne  salmeboka som er innspilt og som synges av kor fra hele landet, minutt for minutt.)
Vær med å be i disse 21 bønnedagene, at vi må se Guds kraft utløses i Den Norske  Kirke, i vårt folk og vårt land, i våre familier, menigheter og arbeidsplasser.
BØNN FOR DET NORSKE FOLK Noen punkter til bønnetema: Allmektige Gud vi Ber:
Kristi himmelfart 13.4.Misjonsbefalingen Matt.28. Gi oss nød Gud, for alle mennesker, tenn våre hjerter i brann for deg. La folk søke deg så de blir frelst. 
episode 9 Salme 220 Lov Jesu namn og herredom, høgenglar i Hans slott. Gud, gi oss kjærlighet til ditt ord og til din sannhet.
fredag    14. mai Vi ber om omvendelse og beskyttelse for vårt folk og land. Gi spesiell visdom, klokskap og styrke for alle som fronter din sak.
episode 9 Salme 236 Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din Ånd som du har sagt. Salme 237 O Gud på nåde rik og stor
lørdag    15. mai Beskytt  vår konge og hans hus, vårt folk og land fra  krig og undertrykkelse og mot onskap og fare og fiendtlige angrep.
episode 10 Salme 261 Der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike. Salme 242 Vi tror på skaperen Gud, vi tenner et lys i Guds navn.
søndag   16. mai Skap Gud ved din Hellige Ånd trygghet og harmoni i familiene. Beskytt oss mot selvmord, vold og ondskapsfulle handlinger.
episode 16 Salme 753 Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Lys for ham ved din Ånd, knytt med din sterke hånd hellige troskaps bånd om folk og drott!
mandag 17. mai Allmektige Gud, vi ber om at harmoni og omsorg får råde i våre skoler, og at barn og ungdom får vokse opp i et trygt og godt miljø.
episode 16 Salme 755 Ja, vi elsker dette landet som det strider frem. Salme756 Gud signe Noregs Land, kvar heim, kvar dal og strand.
tirsdag    18. mai Himmelske Far: Gjør våre barn og unge trygge i sin kropp. La ingen få ødelegge dem med skadelig og eksperimentell behandling.
episode 10 Salme 757 Gud signe vårt dyre Fedreland. Salme 759 Fagert er landet du oss gav. 
onsdag    19. mai Beskytt det ufødte liv! Beskytt og trygg barna i familien, og alle som bor i ulike hjem. La dem få den kjærlighet og omsorg som de trenger. 
episode 16 Salme 243 Gud skapte lyset og livet og meg. Salme 222 Kristus konge du regjerer, all vår styrke er fra deg.

Bønn for Det norske kirke
torsdag 20.mai Allmektige Gud: Gi oss Gudfryktige ledere (biskoper, prester, lekmenn og kvinner som både lærer og lever vel, og som holder fast på ditt ord.
episode 12 Salme 307 Min sjel, min sjel Lov Herren, og alt som i meg ær Hans Navn.
fredag   21. mai Organisering av kirken og gode arbeidere, som forkynner ditt ord slik Du vil, så det fremmer etterfølgelse, velsignelse og vekst i Guds rike. 
episode 12 Salme 308 No takkar alle Gud med hjarte munn og hender.
lørdag   22. mai La DNK beholde sin økonomiske råderett slik at de ved hjelp av OVF kan rikelig tjene, vedlikeholde og ruste opp sine kirker for Guds rikes arbeid.



episode 12 Salme 309 Lovsyng Vår Herre den mektige konge med ære.
søndag 23. mai pinse Vi ber om Den hellige Ånds ledelse for alle kristne, deres menigheter og deres ledere. Gi dem stor visdom og kunnskap i denne tid.
episode 12 Salme 318 Himmelske Fader herleg utan like, til alle stader når ditt store rike.
mandag 24. mai pinse Vi ber for Kirkevalget 2023 og gudfryktig samarbeid, vi ber for alle biskoper, prester og ansatte.Gi oss en kirke Gud som står trygt og godt på ditt skrevne ord.
episode 12 Salme 319 Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt.
tirsdag  25. mai La  Opplysningsvesenets fond, OVF gi sine midler tilbake til kirkens tjenere, og til utbedringer og nødvendig vedlikehold av DNK kirkebygg.
episode 10 Salme 264 I tro under himmelens skyer har slektene høstet og sådd. 
onsdag 26. mai Himmeske Far, vi ber for: Utdanning og utrustning av lekfolket.     Vi ber om god Dåps- og Trosopplæring for barn og ungdom, og Alfakurs for voksne.
episode 12 Salme 320 Ærens konge nådens Herre glade vil vi prise deg.

Bønn for Stortingsvalget og lederne i vårt folk
torsdag 27.mai
episode 12 Salme 322 Stor er din trofasthet Herre og Fader.
fredag   28. mai Vi ber for: Stortingsvalget 2021 og valgkampen. Avslør Gud for alle folk  hva Agenda 20-30 innebærer og la oss velge noe annet!
episode 12 Salme 312 Til himlene rekker din miskunnhet Gud. 
lørdag   29. mai Allmektige Gud: Beskytt oss mot Covid 19, mot ødeleggende sykdom og medisiner. Beskytt oss mot vaksinepass og andre hindringer.
episode 12 Salme 327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren.
søndag  30. mai Avslør og bryt uvitenheten og naiviteten rundt kjønnskifte. La forsakelsen alltid bes før trosbekjennelsen  i Kirken vår. 
episode 14 Salme 394 Open the eyes of my heart, Lord I want to see you. Salme 387 Evige Gud vi tilber deg!
mandag 31. mai Vekk opp vårt folk og våre politikere, så de ser de positive ringvirkningene  kristen tro har,  og vil beskytte det. 
episode 12 Salme 323 Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera. 
tirsdag    1. juni La oss jevnlig bli minnet på de ti bud som er gode veivisere for oss i hjem, familie, skole, kirke, menighet og samfunn.
episode 14 Salme 360 Jesus du har brakt Guds rike…..            Salme 385 Confitermini Domino… Lovsang Herren alle folkeslag, evig varer hans miskunn.
onsdag    2. juni Himmelske Far: Vi ber om gode  ledere til kirke og samfunn som følger Guds vilje. Beskytt og vern vår konge og hans hus.
episode 14 Salme 383 Jeg vil gi deg o Herre min lovsang!          Salme 385 Bless the Lord my soul. Pris min Gud min sjel, velsign Hans store navn!
torsdag   3.juni kl 18 Vi ber for: Kandidatsamling m. varaer, med Morten Müller Nilsen, Om kirkensorganisering. Ber om gode samtaler. 
Åpent bønnemøte kl 21-21.30 på zoom, hver dag til og med 2. juni, her er linken: https://us02web.zoom.us/j/85205471812

bakgrunn blant annet: https://endtimetalks.com/2021/04/03/norge-mitt-norge-dommen-er-over-dere/ Passcode: 970282
11.-13. juni

påmelding og info: jhedberg@bonnelista.no
DCPI: kurset: Hvordan nye menigheter fungerer. For kandidatene og andre intresserte

Gud i himmelen vi ber: At storting, regjering, politikere, pressen og vårt folk må søke sannheten. Vi velsigner Israel


