
 
 
40 dager 2020 er en global faste- og bønneaksjon hvor alle er invitert til å slutte å streve og begynne 
å hvile og nyte Guds nærvær. I løpet av denne tiden legger vi stilt fram for Herren vår bønn om å 
frelse 10% av alle verdens muslimer. Faste- og bønneaksjonen går fra 24. august til 4. oktober 2020, 
inkludert 2 dagers feiring på slutten av aksjonen. 
 
40 dager 2020 inngår i den tiårige kampanjen hvor vi ber Gud frelse 10% av verdens muslimer. Denne 
kampanjen løper fra og med 1. Januar 2018 til og med 31. desember 2027. 
 
Mer om 40 dager 2020: 

1. Vi legger ned våre egne planer og agendaer og strategier og rett og slett lytter til Herren, idet 
vi ber:  

Far, misjon er ditt anliggende      (sette fri) 
Hvordan kan vi bedre sette søkelys på deg i forhold til misjon  (tilbe) 
Her er vi, tilgjengelige … bruk oss som du finner det best  (tilgjengelig) 

2. Vi ber daglig “Jesus, fyll oss på ny og forfrisk oss med Den hellige ånd». 
3. Vi ber at 10% av vår folkegruppe / vårt folk/ vår by / (navn på land) skal bli frelst innen 2028. 
4. Vi drar nytte (slik vi selv velger) av de daglige bønneressursene som tilbys på 10/10 Prayer 

and Fasting – appen og/eller forslag til bønner vår organisasjon eller menighet gjør 
tilgjengelig. 

5. Vi faster på den måten Herren leder oss til å faste og i den del av de 40 dager vi ledes til å 
faste. 

 
Sammen trekker vi oss tilbake fra arbeidet så mye som vår nåværende situasjon tillater. Vi ønsker 
fasten velkommen og gir vårt kjærlighetsoffer til vår Herre. I en tid fokusert på meg selv og travelhet 
og bråk, stopper vi opp og fokuserer våre hjerter, sinn, styrker og tanker på det å omfavne Guds 
nærvær. Gjennom vår stillhet og det at vi opphører å gjøre visse ting i våre liv, sender vi en stille lengt 
etter himmelen. Idet vi blir i Herren og venter vil et av våre største rop gjenlyde i Guds ører. 
Stillheten her vil runge framfor Guds trone. Han lover oss å lytte til oss mens vi venter på ham. Så vi 
stoler på hans løfte og at han vil være trofast og møte våre behov. 
 
Hvis du ønsker å bli med på 40 dager 2020 kan du laste ned 1010 Prayer and Fasting-appen på 
Android og Apple-plattformer. Gjennom denne appen vil du motta daglige bønnepunkter som 
fokuserer på muslimske folkegrupper og nasjoner gjennom hele den tiårige kampanjeperioden, og 
lenker til nettsiden www.1010prayerandfasting.com.  
 
Hvis du ønsker å organisere lokale eller virtuelle arrangementer kan ledelsen for 40 dager 2020 skaffe 
deg forslag til programopplegg og bønneaktiviteter, og knytte sammen ledere for arrangementer 
med mentorer som kan forklare og demonstrere bønnearrangementer med stillhet som sentral 
komponent. 
Vi ser fram til partnerskap med Guds folk over hele jorden! 

40 dager 2020 – Legg det fram for Herren 

“Herre, vend øret til og hør! Herre, lukk øynene opp 
og se! Hør de ordene som Sanherib har sendt for å 

håne den levende Gud.» (Jesaja 37,17) 

http://www.1010prayerandfasting.com/

