
 

 

Ledervejledning: De tre engles kald til bøn 
 
Velkommen til Ti dage med bøn 2022! Vi tror, at bøn er fødestedet for vækkelse. Gud har udvirket så mange 
mirakler i de seneste år, når vi sammen har søgt ham i bøn og faste. Helligånden har medført omvendelser, 
fornyet passion for evangelisering, genoplivet menigheder og helbredt relationer.  

Har Guds stemme kaldt dig til vækkelse? Bibelen er fuld af løfter til dig: 

»Hvis... mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres 
onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land« (2 Krøn 7,14). 

"Søger I mig, skal I finde mig, Når I søger efter mig af hele dit hjerte, er jeg at finde" (Jeremias 29,13.14). 

”Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses” (Joel 3,5). 

"Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer" ( Jak 4,8). 

"Se, jeg står for døren og banker på; Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med 
ham og han med mig" (Åb 3,20). 

Uanset hvor du er i livet lige nu, er Gud er tættere på end du tror. Han ønsker at udøse sine velsignelser over din 
familie, din menighed, dit lokalsamfund og din verden. Tilslut jer os nu i at svare på de tre engles kald til bøn! 
 

Generelle punkter for Ti dage med bøn 
 
Daglige bønnevejledninger 
Vi har givet en bønnevejledning for hver af de ti dage. Hver vejledning indeholder en bibeltekst, andagtslæsning, 
bibeltekster til at bede gennem, bønneforslag og forslag til sange. Vi anbefaler, at du kopierer de daglige 
vejledninger, så hver deltager kan have en at følge gennem bedestunden.  

Menigheder rundt omkring i verden vil forenes i bøn om hver dags emne. Deltag sammen dem i at bede gennem 
versene og bønneanmodningerne, men føl ikke, at I skal haste gennem hele listen over bønneforslag. I kan 
eventuelt dele jer op i små grupper og få hver gruppe til at bede om en del af jeres bønneanmodninger. 

Vi har også inkluderet et dokument kaldet Bønneanmodninger fra Verdenskirken. Det er vigtigt at være sammen 
om at bede for vores menighedsfællesskab i verden, men I måtte ønske at bruge ekstra tid på at bede for lokale 
behov, hvis gruppen inkluderer besøgende fra lokalsamfundet. Bed om, hvordan I bedst kan byde gæster 
velkommen, så de føler sig som en del af jeres gruppe.  

Foreslået tidsplan for hver bønnestund 
Hold jeres tid til bøn enkel, så gruppen rent faktisk kan fokusere på at bede. Hvor meget tid du bruger på hver del, 
vil variere. Følgende vejledning er blot et forslag: 

Velkomst og introduktion: 2 - 5 minutter  
Læs andagtsstykke (i den daglige bønnevejledning): 5 minutter  
Bed gennem versene i "Bede Guds ord" (i daglige bønnevejledning):  10 - 15 minutter 
Bed om punkterne i "Flere bønneforslag" (i daglige bønnevejledning): 20 - 30 minutter 
Svar i sang og lovprisning: 5 - 10 minutter 
 
Bed for andre 
Tilskynd hver person til konsekvent at bede for fem til syv mennesker, som Gud har placeret i deres liv. De kan 
være slægtninge, venner, kolleger, naboer eller blot bekendte. Tilskynd dem til at bede Helligånden om vejledning 



 

i at vælge disse navne og at nå ud til disse mennesker i løbet af de ti dage. Du kan uddele nogle stykker papir, 
hvorpå folk kan skrive de navne, de vil bede for. 

Sabbatgudstjenester i løbet af de ti dage med bøn 
Hav et særligt bønnefokus og del vidnesbyrd om besvaret bøn under gudstjenesterne på begge sabbatter. Vær 
kreativ – der er mange måder at fortælle kirkens familie om, hvad der sker under de daglige bønnemøder. 

 
Afsluttende lovprisningssabbat  
Den sidste sabbat bør udformes som en tid med stor glæde for alt, hvad Gud har gjort i løbet af de ti dage. Gør 
plads til rigelig tid til vidnesbyrd om besvaret bøn, bibelsk undervisning/forkyndelse om bøn og sang. Led 
menigheden i en tid med bøn, så de, der ikke har kunnet deltaget i de daglige møder, kan opleve glæden ved at 
bede med andre. Se siden med Lovprisningssabbat for at få flere ideer.  

Opfølgning på de ti dage med bøn 
Bed om, hvordan Gud ønsker, at jeres menighed / gruppe skal fortsætte, hvad han har begyndt i løbet af Ti dage 
med Bøn. Måske vil I fortsætte med et ugentligt bedemøde. Eller måske Gud vil have jer til at begynde en ny 
tjeneste i jeres kirke eller et opsøgende arbejde i lokalsamfundet. Vær åben og følg, hvor Gud fører jer hen. I er 
sikre på at blive overrasket, når I vandrer med ham. Dokumentet kaldet ’At række ud til andre’ er fyldt med ideer til 
tjeneste.  

Vidnesbyrd  
Del venligst historier om, hvordan Gud har arbejdet gennem de Ti Dage med Bøn! Dine historier vil være en 
opmuntring for mange andre. Vidneudsagn kan indsendes online på www.tendaysofprayer.org. 
 

Forenet i bøn pejlemærker 
 
At være enige sammen  
Når nogen fremlægger en anmodning til Gud i bøn, skal du sørge for, at nogle andre beder for den samme 
anmodning og er enige sammen – det er kraftfuldt! Tro ikke, at fordi en person har bedt om anmodningen, at 
ingen andre behøver. »Jeg siger jer også: Alt hvad to af jer her på jorden bliver enige at bede om, det skal de få af 
min himmelske fader” (Matt 18:19). Hvor opmuntrende det er at blive løftet op i bøn!  

At gøre krav på Guds løfter 
Tilskynd gruppen at gøre krav på Guds løfter, når de beder. Det er så nemt at fokusere på vores problemer. Men 
når vi gør krav på Guds løfter, øger vi vores tro og minder os selv om, at intet er umuligt sammen med Gud. 
Løfterne hjælper os med at fjerne vores øjne fra vores svagheder og vanskeligheder og sætte dem på Jesus. For 
hver svaghed og hver kamp, kan vi finde bibelløfter at gøre krav på. Tilskynd folk til at søge efter flere løfter og 
skrive dem ned, så de kan gøre krav på dem i fremtiden.  

At faste  
Inviter dem, der slutter sig til dig i Ti dage med Bøn til at overveje en form for faste, såsom faste fra TV, verdslig 
musik, film, internettet, slik eller andre typer af mad, der er svære at fordøje. Brug den ekstra tid til at bede og 
studere Bibelen og bede Gud om at hjælpe dig og din menighed til at blive mere fuldt ud i Kristus. Ved at følge en 
enkel kostplan, tillader vi vores sind at blive mere modtagelig for Helligåndens stemme. 

Helligånden  
Sørg for at bede Helligånden om at vise dig, hvad du skal bede om i en persons liv eller i en bestemt situation. 
Bibelen fortæller os, at vi ikke ved, hvad vi skal bede om, og at Helligånden er den, der går i forbøn for os. 

”Vi skal ikke alene bede i Jesu navn, men også inspireret af Helligånden. Dette forklarer, hvad det betyder, når der 
står, at ’Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.’ (Rom 8,26). Sådan bøn glæder Gud sig over at 
besvare. Når vi med alvor og iver hvisker en bøn i Jesu navn, ligger der i selve alvoren og iveren et løfte fra Gud 



 

om, at han er ved at besvare vores bønner ”’langt ud over det, vi beder om eller forstår’ (Ef 3,20).” (Kristi Lignelser, s. 
140) 

En bønnedagbog 
At holde en bønnedagbog i løbet af de Ti dage med Bøn kan hjælpe deltagerne til at tage ejerskab af det daglige 
bønnetema, forpligte sig over for Gud på en konkret måde, og anerkende hans velsignelser. At nedskrive vores 
bønner og føre optegnelser over Guds svar er en gennemprøvet vej til opmuntring. 

Hvis du ønsker, kan du give tid under bønnemødet, hvor folk kan nedskrive deres svar til Gud i private 
bønnedagbøger. Eller du kan føre en gruppebog med anmodninger og svar på bønner – enten i en notesbog, på 
en stor plakat eller online. Det er spændende og trosopbyggende at se tilbage og se, hvordan Gud har besvaret 
bønner! 

Ærbødighed 
Opmuntre til og modeller en ærbødig holdning. Vi nærmer os universets konges tronsal. Lad os ikke behandle 
denne bønnetid skødesløst ved vores kropsholdning eller manerer. Men det er ikke nødvendigt, at alle knæler 
kontinuerligt. Hvis du ønsker, at folk skal være komfortable i en time, så opmuntrer alle til at knæle eller sidde eller 
stå som Gud leder og som de er komfortable med. 

 
 
Sætningsbønner 
Bønner bør være korte og lige til sagen. Dette giver også andre mulighed for at bede. Prøv at begrænse dine 
bønner til et par sætninger. Hver person kan bede flere gange. Korte sætningsbønner holder bønnen interessant 
og giver Helligånden mulighed for at tilskynde gruppen til, hvordan man beder. Du behøver ikke at åbne og lukke 
hver korte sætningsbøn med sætninger som "Kære Gud" og "Amen." Det er en løbende samtale med Gud. 

Stilhed 
Som leder skal du ikke dominere bønnetiden. Målet er at få andre til at bede. Tider med stilhed er vidunderlige, da 
de giver Gud tid til at tale til vores hjerter. Lad Helligånden arbejde og give alle tid til at bede. 

Sang 
Spontane gruppesange, blandet mellem bønner, tilføjer skønhed til bønnemødet. Foreslåede sange vises i 
slutningen af hvert temaark. Du skal ikke føle, at du skal bruge alle sangene – det er simpelthen forslag. Sang er 
også en god måde at skifte fra en bønnesektion til en anden. 

Om at modtage bønneanmodninger 
Bed ikke om bønneanmodninger fra gruppen. Bed i stedet folk om at bede deres anmodninger og opmuntre 
andre til at deltage i bøn for disse anmodninger. Her er hvorfor: tid!  At tale om anmodningerne vil tage det meste 
af din bønnetid. Satan er begejstret, hvis han kan holde os til at tale om problemet i stedet for at bede om 
problemet. Gruppemedlemmer vil ofte begynde at rådgive og foreslå løsninger. Kraften er fra Gud! Jo mere vi 
beder, jo mere bliver hans magt givet fri. 

Din daglige tid 
Dette er så vigtigt! Sørg for, at du som leder bruger tid dagligt ved Jesu fødder, taler med ham og læser hans ord. 
Hvis du vil gøre det at kende Gud til en første prioritet i dit liv, vil det åbne sådan en smuk oplevelse for dig. "Fra 
bønnens lønkammer kom den kraft, som rystede verden ved den store reformation. Guds tjenere satte med hellig 
tillid deres fødder på hans forjættelses klippe.” (Mod en bedre fremtid, s. 170). Når en leder beder, arbejder Gud på 
hjerter! 


