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BØNNEEMNER
• Vi ber om at det skal komme en innhøstning av
mennesker, og at Gud driver ut arbeidere til sin høst.
• Vi ber om at våre hjerter skal utvide seg, slik at vi
kan ta imot dem som kommer på en god måte.
• Vi ber om at Filadelfia skal oppleves som et trygt
og godt hjem for mennesker i alle aldre og i alle
livssituasjoner.
• At vi skal komme dypere i tilbedelsen – erfare
større frihet og en dypere intimitet med Gud.
• At den profetiske Ånd fortsatt må hvile over oss
som menighet og at den forsterker seg i tiden
som kommer.

• Vi ber om en åpenbaring av Guds ord og at det
blir en utgytelse av DHÅ over alle generasjoner.
• Vi ber om at menigheten vår og menighetene i
nasjonen reiser seg som sannhetens støtte og
grunnvoll i landet vårt.
• Vi ber om en økonomisk giverglede og raushet
over Guds folk.
• Vi ber for byen vår, for landet og for Europa som
kontinent.
• Vi ber om en fruktbarhet over kongressenteret,
trivselssenteret og restauranten.
• Vi ber om gjennombrudd så helbredelser og teng
og under skjer iblant oss.

En av profetiene vi har fått minner oss om å holde fast ved spesielt disse tre områdene:
1. IKKE LA HENDENE SYNKE.
2. Mos. 17,11-12: Da gikk det slik til at så lenge
Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene
overtaket. Men så snart han lot hånden synke,
fikk amalekittene overtaket. Men da Moses ble
trett i hendene, fant de en stein og plasserte den
under ham. Han satte seg på den, og Aron og
Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da
var hendene hans støe helt til solen gikk ned.

2. TA PÅ RUSTNINGEN.
Ef. 6,13: Ta derfor på Guds fulle rustning, så
dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli
stående etter å ha overvunnet alt.
3. SETT NAVN PÅ FJELLENE.
Sak. 4,7: Hvem er vel du, store fjell? Foran
Serubabel skal du bli til en slette.

FASTE BØNNEMØTER
i Filadelfia Kristiansand
ONSDAG KL. 08:30 – 16:00
Åpen bønnedag i Kapellet i 2. etasje.
ONSDAG KL. 19:30 – 21:30
Bønn og lovsangsmøte i hovedsalen.
Bønn før møtet kl. 18:00 i bisalen.
FREDAG KL. 07:00 – 09:00
Bønn og frokost. Oppmøte i Kapellet i 2. etasje.
SØNDAG KL. 10:15 – 10:45
Bønn før gudstjenesten.

FILADELFIA
BØNN- OG VEILEDNINGSSENTER
fbv@filakrs.no // telefon: 982 68 475
Les mer og kontakt oss på
filadelfiakristiansand.no

