
 

 

Bønneanmodninger fra Verdenskirken 
 
• Herre, lad en mægtig vækkelse af enkel gudsdyrkelse strømme gennem din menighed i de sidste dage. Må vi 

stå fast på sandheden, om så himlene falder. 
• Vi beder for religiøs frihed over hele verden. Herre, åbn dørene for dit ords forkyndelse. 
• Herre, må din verdenskirke acceptere kaldet til at forkynde de tre engles budskaber vidt og bredt for alle 

nationer og tungemål. Vis os, hvordan vi kan samle alle disse lærdomme i Kristi kærlighed og retfærdighed. 
• Vi beder for visdom til at ransage, forstå og følge Guds hellige Bibel. Lær os at udlægge sandhedens ord på 

rette vis og trofast dele dem med andre. 
• Herre, forny vores værdsættelse af den himmelske vejledning i Ellen Whites inspirerede skrifter. 
• Vi beder om Helligåndens senregn til at give kraft til vores vidnesbyrd og gøre os i stand til afslutte arbejdet, 

Gud har betroet os, før Jesu andet komme. 
• Herre, vi beder om din helbredelse og barmhjertighed i de områder, som er hårdt ramt af Covid-19. 
• Vi beder for lægepersonale, forskere, regeringsledere og offentlige sundhedsmyndigheder, at de må have 

visdom i de mange beslutninger, de må tage. 
• Vi beder at adventister rundt i verden vil tilbyde praktisk hjælp og opmuntring til dem, som lider. Giv os mod, 

kreativitet og en uselvisk ånd, når vores naboer har mest brug for vores hjælp. 
• Vi beder for dem, der er ramt økonomisk på grund af arbejdsløshed og nedlukninger. 
• Herre, vis vores menighedsmedlemmer, hvordan de kan hjælpe dem, der kæmper med psykiske problemer 

og isolation. 
• Vi beder for pastorer og menigheder, at de må finde måder at holde forbindelse til menighedsmedlemmer 

under nedlukninger. Herre, hold sammen på din menighed i tilbedelse og tjeneste. 
• Vi beder for adventistmedlemmer, der står over for forfølgelse eller fængsling på grund af deres tro. 
• Vi beder for en åndelig vækkelse blandt syvende dages adventististunge, der går på offentlige gymnasier og 

universiteter over hele verden. Må de blive levende ambassadører for Kristus. 
• Vi beder for de 69 procent af jordens befolkning, som ikke har modtaget en klar præsentation af Jesus. 
• Vi beder for de 62 millioner mennesker i de 28 mindst nåede storbyer i det tidligere Sovjetunionen (Euro-

Asien Division). 
• Vi beder til Gud om at sende modige missionærer, der er villige til at arbejde blandt 746 befolkningsgrupper i 

de 20 lande i Mellemøsten. 
• Vi beder om en mægtig bølge af adventister, der vil tjene Gud ved at elske andre og ved at dele deres tro med 

folk fra andre kulturer og religioner.  
• Send venligst moderne valdensiske studerende, der er villige til at tjene Guds sag på vanskelige steder. 
• Vi beder for de 202 millioner mennesker i de 41 mindst nåede storbyer i Den Sydlige Asien-Stillehavs Division 

at de må kende Jesus. 
• Vi beder for sabbatsskolen/missionsforeningen i hver lokal menighed, når de søger Guds plan og rækker ud til 

deres lokalsamfund med kærlig tjeneste, bibelstudium og personligt vidnesbyrd. 
• Vi beder for Adventist Development and Relief Agency (ADRA), idet de opfylder praktiske behov rundt om i 

verden. 
• Vi beder for de 16 millioner mennesker i de 6 mindst nåede storbyer i Det Sydlige Stillehavs Division.  
• Vi beder for Helligånden til at hjælpe os med at vide, hvordan man kan nå de 406 millioner mennesker i de 

105 mindst nåede storbyer i Den Nordlige Asien-Stillehavs Division.  
• Vær venlig at velsigne Adventistkirkens Kapelantjeneste, som mobiliserer pastorer og interesserede 

medlemmer til at tjene dem, der er i fængsel. 
• Herre, vi beder for vores sabbatsskolelærere. Lad dem vide, hvor vigtigt deres arbejde er for vores børn.  
• Herre, vi søger din vejledning og hjælp til de mange indflydelsescentre, sundheds- og familieprogrammer og 

spejderklubber rundt om i verden. 
• Vi beder om, at du vil hjælpe os med at elske og tage os af nye medlemmer.  



 

• Herre, vis os, hvordan vi kan dele mere sandhedsfyldt litteratur (trykt og elektronisk) i vores lokalsamfund. Vi 
beder om, at folk vil læse det, og at Helligånden vil overbevise dem om Bibelens sandheder. 

• Herre, vi beder om din beskyttelse over missionærer, der arbejder på farlige steder.  
• Vær venlig at skaffe litteraturevangelister, frivillige studerende, forfattere, mediespecialister, og finansielle 

støttepersoner til at sprede ord om håb og liv.  
• Vi beder for adventistskoler, studerende og lærere over hele verden. Må disse skoler altid undervise i bibelsk 

sandhed og føre unge mennesker ind i mission og tjeneste.  
• Herre, giv os visdom til at nå verdslige kulturer, der ikke har nogen interesse i religion. Lad Helligånden 

nedbryde de mure, der omgiver verdslige hjerter. 
• Velsign os, når vi når ud til folk, som er slaver af åndetilbedelse, afgudsdyrkelse og animistiske 

overbevisninger. Hjælp os til at forstå deres verdenssyn og at præsentere dem for en personlig Frelser. 
• Herre, hjælp syvendedags adventister rundt om i verden at lade sig inspirere til at bede som aldrig før. Lad os 

bønfalde om Helligåndens sildigregnen, som lovet i Joel 2, Hosea 6 og Apostles Gerninger 2. 
• Vi beder for de 541 befolkningsgrupper i de 18 lande i Den Sydlige Afrika-Indiske Ocean Division. Led dem 

venligst til bibelsk sandhed. 
• Vis os, hvordan vi kan opfylde flygtningenes praktiske og åndelige behov. Må vores kirke være kendt for vores 

kærlighed til alle mennesker, uanset hvem de er, eller hvor de kommer fra.  
• Vi beder dig om at skaffe bymissionærer til at plante kirker for 806 befolkningsgrupper i de 20 lande i Den 

Inter-Europæiske Division. 
• Vær venlig at rejse en hær af arbejdere til at plante kirker for 948 befolkningsgrupper i de 38 lande i Den Inter-

Amerikanske Division. 
• Lær os, hvordan vi kan proklamere vores grundlæggende tro med klarhed, kreativitet og bibelsk autenticitet. 

Må Jesu kærlighed være kernen i alt, hvad vi tror på. 
• Herre, vær venlig at forberede de unge til at plante kirker for de 789 befolkningsgrupper i de 9 lande i Den 

Nordamerikanske Division. 
• Vi beder dig om at forberede frivillige til at tjene de 70 befolkningsgrupper i Israel Field. 
• Vi beder dig om at skaffe lægemissionærer til at plante kirker blandt de 830 befolkningsgrupper i de 11 lande i 

Den Øst-Centralafrikanske Division.  
• Vi beder dig om at rejse bønnekrigere til at gå i forbøn for de 2.568 befolkningsgrupper i de 4 lande i Det 

Sydlige Asiens Division.  
• Lad vores familier afsløre din kærlighed i vores hjem og lokalsamfund. Vi beder dig om at bringe harmoni ind 

i hjem, helbrede brudte relationer, beskytte de sårbare mod misbrug, og åbenbare din helliggørende magt i 
tilsyneladende håbløse situationer.  

• Må vores kirkemedlemmer, præster og ledere rundt om i verden leve af Guds ord hver dag. Må vi også søge 
dig dagligt i personlig bøn. Mind os om, at uden dig kan vi ikke slet intet gøre. 

• Vi beder dig om at sende sygeplejersker og læger til at plante nye kirker blandt de 1.978 befolkningsgrupper i 
de 22 lande i Den Vest-Centralafrikanske Division. 

• Vi beder for de 49 millioner mennesker i de 19 mindst nåede storbyer i Den Transeuropæiske Division. 
• Vi beder for vores børn. Giv dem kraft til at stå frimodigt for dig, når de møder forhindringer og pres. Hjælp 

dem til at træffe kloge valg og stå for sandheden. 
• Lær os at følge Kristi uselviske eksempel ved at opfylde de daglige behov hos mennesker tæt på os. Udstyr os til 

at tjene som lægemissionærer, frivillige i lokalsamfundet og venner til de trængende.  
• Vi beder for ungdomsledere rundt om i verden, som trofast overfører vores arv til den næste generation: 

identitet i Kristus, mission som syvendedags adventister og lederskab i den lokale kirke. 
• Vi beder for de unge, der lever farligt for Herren gennem Et år i Mission og Mission Caleb. 
• Herre, bring helbredelse og trøst til millioner, som lider på grund af sygdomme og epidemier. Vis os, hvordan 

vi kan være dine hænder og fødder til at velsigne de lidende og bringe håb til de frygtsomme. 
 



 

 
 


