
Vi faster som en frivillig handling, hvor vi afholder os fra 
mad og/eller drikkevarer med det formål, at arbejde på 
vores intimitet med Gud. Igennem en handling af selv-
disciplin, som er essensen af det at være en discipel, vil 
vi intentionelt bruge mere tid med Gud i bøn.

Jesus selv gik foran som eksempel og fastede i sit 
jordiske liv. Læs Matthæus 4,1-11, hvor han fastede i 40 
dage. Når Jesus talte til sine disciple om at faste, sagde 
han: ”Når I faster...” (Matthæus 6:16-17).

Tro er ikke bare viden. Tro handler om den enkeltes 
relation med Gud. Derfor tror vi på, at faste og bøn er 
en vigtig del af din personlige rejse, - for ”Bed, så skal I 
få. Søg, så skal I finde. Bank på, så vil døren blive lukket 
op for jer.” (Matthæus 7,7)

Vi anbefaler, at du vælger helt specifikt, hvilke(n) faste(r) 
der bedst passer dig, og i hvor lang tid. Valget er dit – 
men lad det være et offer og brug tiden med Gud.

Faste fra al mad
Drik kun væske, der ikke har tilsætningsstoffer, som 
f.eks. vand eller friskpresset juice .

Daniels faste
Baseret på Daniels anmodning i Daniels Bog 1. Drik vand 
og juice. Spis frugt, grøntsager og nødder.

Moderne faste
Det kan indebære at give afkald på ting som Facebook, 
sociale medier, TV, film, mobiltelefon eller lign. 

Kombinations- eller delvis faste
Man kan kombinere nogle forskellige former for faste, 
hvor man f.eks. laver en delvis faste. Det kan være at 
faste fra 1-2 daglige måltider eller faste helt hver 2. eller 
3. dag.
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LØRDAG:  Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener. Men han 
er uhyre tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men 
at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. (2 Peter 3:9)  
Vores bønner gør en forskel. Som kristne er vi kaldet til at stå i forbøn og bede for dem, som endnu 
ikke kender Kristus. Gud er ikke ligeglad med venner og familie omkring os. Vi ønsker også at de 
skal blive frelst. Bønner for mennesker om at de må komme tættere på Kristus, er aldrig spildt!

Relati�sorienteret
BØNNEEMNER

Lad os bede om at vores 
familie, venner og dem 

omkring os, må komme til 
at kende Kristus. 

TORSDAG: Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller 
forstår. (Efeserne 3:20)  
Vi er skabt af en almægtig Gud, som ønsker at være os nær og som ønsker at været involveret i vores 
liv. Der er altid mere Han vil lære os, vise os og lede os ind i. Hvad leder Gud dig ind i i dag?

Valby Lokati� 
BØNNEEMNER

Lad os bede for kirken, det 
udadvendte arbejde, leder-

skabet, at Gud må rejse 
medarbejdere til høsten. 

Vækst på alle måder i vores 
fællesskab.

FREDAG: ”I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses 
langt væk.” (Matt 5,14)

Vi tror på, at Gud har kaldet os som kirke til at elske og tjene vores by og lokalområder. Vi drømmer 
om at se åndelig, kulturel og social fornyelse i vores by; at flere må blive frelst. Hvordan lader du 
dit lys skinne i dag?

Mi�i�sfokuseret
BØNNEEMNER

Lad os bede for vores by, 
for fornyelse på det 

åndelige plan, at flere må 
opleve Jesus som verdens 

lys.

SØNDAG:  Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som 
lægges af apostlene og profeterne med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. I kraft af 
at Jesus er menighedens Herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et 
helligt Guds tempel. (Ef 2,20-21)  
Jesus ønsker at være centrum i vores liv. Han ønsker ikke at være noget vi bare føjer til, men han 
ønsker at være selve fundamentet, som vi bygger vores tro, vores liv og Guds kirke på. 

Jesuscentreret
BØNNEEMNER

Lad os i dag søge tæt på 
ham og bede “ske din 

vilje, komme dit rige”, at 
han må være centrum 

for alt hvad vi gør og er.

ONSDAG:  Send din helbredende kraft, og lad tegn og undere ske i din hellige Tjeners, Jesu, navn.« 
Da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden. De-
refter fortsatte de frimodigt med at tale Guds ord til folk. Menighedens fællesskab og Barnabas. Alle 
de, som var kommet til tro, var ét i hjerte og sind, og ingen anså det, de ejede, for at være deres per-
sonlige ejendom. Alt var fælleseje. Med overbevisende kraft fortalte apostlene om, hvordan Jesus var 
genopstået fra de døde, og Guds nåde og velsignelse var over dem alle. (Apg. 4:30-33) 
  
Guds kraft er evig. Der er ikke forskel på det der var muligt i den tidlige kirke og det vi kan få lov til at 
opleve i dag. Guds kraft er stadig livsforvandlende og er altid til rådighed i Jesu navn. Hvad skal vi 
sammen proklamere i Jesu navn?

Lyngby Lokati�
BØNNEEMNER

Lad os bede for kirken, det 
udadvendte arbejde, leder-

skabet, at Gud må rejse 
medarbejdere til høsten. 

Vækst på alle måder i vores 
fællesskab.

TIRSDAG: Det var Gud, som begyndte sit gode værk i jer, og jeg er overbevist om, at han også 
vil fuldføre det. Han vil fortsat arbejde med jer indtil den dag, hvor Jesus Kristus kommer igen. 
(Filipperne 1:6)  
Uanset situationen, så er Gud altid i kontrol. Da du blev frelst, skete det med et formål. Hver dag vi 
følger efter ham, træder vi nærmere Hans plan for vores liv, selv når det er svært at se, hvor vi er 
på vej hen. Hans trofasthed vil tage os hele vejen til målstregen af hvad, Han allerede har startet i 
os. Har du tillid til Ham i dag?  

Frederiksberg Lokati� 
BØNNEEMNER

Lad os bede for kirken, det 
udadvendte arbejde, leder-

skabet, at Gud må rejse 
medarbejdere til høsten. 

Vækst på alle måder i vores 
fællesskab.

BØNNEEMNER
Lad os bede Gud om 

større taknemmelighed i 
vores liv.

MANDAG: Vær altid glade, bed uden at blive trætte, og sig tak under alle forhold, for det er Guds 
vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus. (1 Thessaloniker 5:16-18)
  
Lad os starte med at takke Gud for hvem Han er, og hvad Han allerede har gjort for os. Lad os ikke 
tage ikke Guds trofasthed i vores liv for givet. Uanset hvad livet bringer, så er der altid plads til tak-
nemmelighed i hjertet. Taknemmelighed er udgangspunktet for sand glæde. Hvad er du taknem-
melig for i dag?

Takne�elighed


