BØNN I FIRE HIMMELRETNINGER
NB! Be bønnene langsom/ettertenksomt, slik at alle som er med i bønn kan la det synke inn og la hjertet følge med.

Bønn mot/for Øst
Evige, Allmektige Gud, alle menneskers skaper. Vi vender oss mot øst og ber for forfulgte kristne i alle land
i øst. Vi nevner spesielt våre søstre og brødre i Asia: Nord-Korea, Kina, Vietnam, Laos, India, Nepal. Vi ber
for dem som diskrimineres og forfølges i muslimske land som Pakistan og Afghanistan. Vi ber for jenter
som bortføres og tvangsgiftes – og for deres familier. Vi ber om rettferdige lover og trosfrihet for alle
mennesker. Vi takker deg for Din beskyttelse og for veksten i Din kirke.
Gode himmelske Far, vi ber for nasjonene i Sentral-Asia, at menneskene der skal få oppleve full frihet. Vi
ber for Din kirke og alle våre kristne søsken. Styrk dem når de opplever diskriminering, trusler og
forfølgelse. Gi dem mot og kraft til å holde ut og visdom til å forkynne evangeliet. Vi lovpriser deg for
evangeliets fremgang.
Gode himmelske Far, vi ber for nasjonene i Midtøsten. La ditt lys skinne i mørket. Bryt ned åndelige
festningsverk som prøver å bekjempe evangeliet om Jesus Kristus. Vi priser Deg for at Guds rike går fram i
nasjon etter nasjon, i Iran og de arabiske nasjonene. Vi ber om fred i Jemen og at Din kirke skal få være et
redskap, selv om den i våre øyne har liten kraft.
Vi ber også for Israel. Etter Ditt ord ber vi om frelse for Israel. Vi ber for alle messianske jøder, og at de
sammen med palestinske kristne søsken skal være med å skape forsoning og fred.

Bønn mot/for Sør
Jesus Kristus. Millioner av mennesker priser Ditt navn i Din kirke i sør. Samtidig er det så mange som blir
forfulgt for Ditt navns skyld. Vi ber om utholdenhet og styrke. Vi ber om at de skal få visdom og kraft til å
forkynne Din kjærlighet og frelse midt i forfølgelsen.
Vi løfter framfor deg nasjonene – Nigeria, Burkina Faso, Kamerun, Den sentralafrikanske Republikk, Kongo,
Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia og alle de andre nasjonene. Vi takker deg for vekkelsene i
mange land, for den nye friheten i Sudan og de mange nye kristne i Somalia. Vi ber om fred og enhet i
Etiopia og Sør-Sudan.
Trofaste Herre og Gud. Vi ber for nasjonene i Nord-Afrika. Vi takker for din frimodige og levende Kirke i
Egypt. Vi takker for vekkelsen i Algerie. Vi ber om at hele Nord-Afrika på nytt skal få del i evangeliet om
Jesus Kristus.

Bønn mot/for Vest
Gud, Du er hele jordens skaper. Jesus Kristus, Du er hele verdens Lys. Kom til folkene i Nord- og SørAmerika. Vi ber for dem som blir forfulgt for Ditt navns skyld i Mexico, Cuba, Colombia og andre nasjoner.
Vi ber for barn og unge, om beskyttelse fra onde krefter. Vi ber for alle kristne ledere. Vi ber om en sann
kristen tro blant alle som bekjenner Ditt navn.

Bønn mot/for Nord
Jesus Kristus, Du er den som lyser opp i mørket. Vi priser Ditt navn for at du gav mennesker og Din Kirke i
Russland og andre nasjoner friheten tilbake etter 70 år under kommunismen. La kirken i Hviterussland
bære vitensbyrdet om det i en vanskelig tid. Du er den samme i dag. La alle nasjoner få kjenne at Du gir
sann frihet gjennom troen på Jesus Kristus. Forny Din kirke her i nord. Send vekkelse til nasjonene våre. La
Din kirke holde stand mot all forførelse. Tenn en ny misjonsglød. La Din Kirke være lys og salt i våre egne
nasjoner og til verdens ende.

Amen.

