
La oss søke Guds Ånd 
LEDERVEILEDNING 
Velkommen til Ti dager med bønn 2020! Vi er så glad for at vi kan starte året med bønn. Gud har utført mange 
mirakler når vi har søkt ham i bønn og faste. Den hellige ånd har gitt vekkelse, omvendelser, en ny misjonsiver 
og leget forholdet mennesker imellom. Ja, bønn er vekkelsens arnested! 
Vi tror både du og dem du ber for vil oppleve forandringer når du ber om Den hellige ånds sammen med andre 
menighetsmedlemmer. Far har lovet å gi til dem som ber ham om det. Her er bare tre svar fra dem som deltok i 
den siste Ti dager med bønn: 
N. K. fra Zambia: 
På den tredje dagen av Ti dager med bønn ba jeg foran forsamlingen da jeg fikk en byrde for å be for Guds 
guddommelige inngripen, ”Noen er i ferd med å begå selvmord,” ba jeg. “Kjære Herre, ikke la dem lykkes. Grip 
inn, ” Dagen etter fikk jeg vite at min egen tante prøvde å ta sitt liv. Men på grunn av bønnene våre grep Gud 
inn og reddet livet hennes. Mens jeg skriver dette vitnesbyrdet, har hun det bra, og Gud arbeider i hennes liv. 
Vi priser Herren for hans mirakuløse svar på vår bønn. 
J. J, fra North Carolina, USA: 
Under Ti dager med bønn i 2018 hadde min venn Alicia bedt om at fem personer skulle komme til Jesus. Gud 
svarte på mange av bønnene hennes, men ennå var det en som ikke hadde reagert: hennes egen søster. 
Men under Ti dager med bønn i år kom Alicias søster til bønnemøtene og overga seg til Jesus. Nå tar hun 
bibelstudier og forbereder seg til dåp. To andre personer som deltok på Ti dager med bønn, har også bestemt 
seg for dåp. Vi takker Gud for hans verk og for Ti dager med bønn. Vi fikk virkelig en dypere erfaring med Jesus 
da vi kom sammen for å be. 
En troende i Asia: 
Mens Ti dager med bønn sto på, ba jeg til vår Far i himmelen om å få en mulighet til å spre adventbudskapet. 
Etter å ha bedt i Ti dager med bønn, ga jeg adventbudskapet til en stor gruppe uten kristen bakgrunn, og de har 
tatt imot budskapet. Jeg fikk bønnesvar. Det er mitt store vitnesbyrd etter denne Ti dager med bønn. Lovpris 
Herren. 
 

Generelle punkter for Ti dager med bønn 
Dagens temaark 
Det er utarbeidet et temaark for hver av de ti dagene. Dette har med en bibeltekst, et vitnesbyrd, bibeltekster å 
be over samt forslag til bønn og sanger. Vi anbefaler at du kopierer temaarkene så alle kan følge med under 
bønnestunden. Temaarkene for hver dag ligger også på www.tendaysofprayer.org. og kan leses på alle 
datamaskiner og mobiler. 
Kirker verden over samles i bønn om hver dags tema. Bli med og be gjennom versene, sitatene og 
bønneønskene på temaarkene. Men føl ikke at du må haste gjennom hele listen med bønneforslag. Det kan 
være lurt å dele opp i små grupper og la hver gruppe be for en del av listen. 
Noen av bønneønskene dreier seg om Syvendedags adventistkirken på verdensbasis. Det er viktig å be sammen 
for menighetsfamilien vår, men det kan være lurt å tilpasse bønnestunden og bruke mer generelle 
bønnetemaer hvis det er besøkende ikke-adventister i gruppen. Be om hvordan dere best kan ta imot gjester 
og få dem til å føle seg som en del av gruppen. 

Forslag til tidsbruk for hvert bønneavsnitt 
Den tiden dere bruker på hver bønneavdeling vil trolig variere litt for hver gang dere ber sammen. 
Denne tidsrammen er et forslag som ofte fungerer godt: 
• Velkommen/Innledning: 2 – 5 minutter 
• Lesing av ”Vitnesbyrd” (se temaark): 3 – 5 minutter 
• Be gjennom “bibeltekster å be om” (se temaark): 3 – 5 minutter 
• Lovprisning av Gud i bønnestunden: 10 minutter 
• Bekjennelse og bønn om seier over synd i bønnestunden: 3 – 5 minutter 
• Bønn og forbønn (se “Forslag til bønn” på temaark): 20 – 30 minutter 
• Takk i bønnestunden: 10 minutter 

Forbønn for sju 
Foreslå at alle skal be Gud om å vise dem sju personer de kan be for i de ti dagene. Det kan være 
familiemedlemmer, venner, kolleger, menighetsmedlemmer osv. Be dem om å be om at Den hellige ånd vil 
lede disse sju til å bli i Kristus. Gruppemedlemmene bør også be Gud om å vise dem hvordan de kan be for 



konkrete behov og nå ut til sine sju personer i løpet av de ti dagene. Det kan være lurt å dele ut noen kort eller 
papirlapper der man kan skrive navnene på de sju man vil be for. 

Sabbatsgudstjenester under Ti dager med bønn 2020 
Legg særlig vekt på bønn og vitnesbyrd om bønnesvar under gudstjenestene begge sabbatene. Vær kreativ – 
det finnes mange måter man kan fortelle menighetsfamilien om de daglige bønnemøtene på. 

Siste sabbat, feiring 
Spesielt den siste sabbaten bør det legges til rette for at man kan glede seg over alt det Gud har gjort disse ti 
dagene. Sett av god tid til å vitne om bønnesvar, bibelsk undervisning/forkynnelse om bønn, og sang. Led 
menigheten i en bønnestund slik at de som ikke har vært på møtene gjennom uken, kan få oppleve gleden ved 
å be sammen med andre. Du finner mer informasjon på arket om sabbatsfeiring. 

Oppfølging etter Ti dager med bønn 2020 
Be Gud vise dere hvordan det han har begynt på under Ti dager med bønn 2020 kan videreføres i 
gruppen/menigheten. 
Kanskje vil dere holde et ukentlig bønnemøte. Eller kanskje vil Gud at dere skal starte en ny tjeneste i 
menigheten eller en besøkstjeneste i nærmiljøet. Vær mottakelige og følg der Gud leder. Dere vil garantert bli 
forundret når dere vandrer med ham. Vi har tatt med en utfordring med forslag til oppsøkende sist i denne 
lederhåndboken. 

Vitnesbyrd 
Fortell om hvordan Gud har arbeidet gjennom Ti dager med bønn 2016! Historiene deres vil bli til oppmuntring 
for mange andre. Vitnesbyrdene kan sendes til stories@ministerialassociation.org eller leveres elektronisk på 
www.tendaysofprayer.org. 

Tips om bønnefellesskapet 
Bli enige 
Når noen ber Gud om noe, må dere sørge for at andre også ber om det samme og er enige – dette er stort! Tro 
ikke at ingen andre behøver å be om en ting når en annen har bedt om det, ”Også dette sier jeg dere: Dersom 
to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen” (Matt 
18,19). Det er oppmuntrende å bli løftet opp i bønn! 

Gjør krav på Guds løfter 
Du finner emnespesifikke bibelløfter som er med på hvert støtteark. Be gruppen om å gjøre krav på Guds løfter 
når de ber. Det er så lett å fokusere på våre problemer. Men når vi gjør krav på Guds løfter, styrkes troen og vi 
minnes om at ingenting er umulig for Gud. Løftene hjelper oss å løfte blikket fra våre svakheter og problemer 
og rette det mot Jesus. For hver svakhet og kamp har Bibelen løfter vi kan gjøre krav på. 
Be folk om å lete opp flere løfter og skrive dem ned slik at de kan gjøre krav på dem fremover. 

Faste 
Be dem som deltar i Ti dager med bønn om å overveie en form for faste, så som å avstå fra TV, verdslig musikk, 
filmer, Internett, søtsaker eller annen tungt fordøyelig mat. Sett av ekstra tid til bønn og bibelstudium, be Gud 
om hjelp så du og din menighet kan bli i Kristus. Når vi følger et enkelt kosthold, blir sinnet mer mottakelig for 
Den hellige ånds stemme. 

Den hellige ånd 
Sørg for å be Den hellige ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annens liv eller en konkret 
situasjon. Bibelen sier at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den hellige ånd går i forbønn for oss. 
”Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den hellige ånd som vår inspirasjonskilde Her ligger forklaringen 

på det som står skrevet: 'Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.' (Rom 
8,26). En slik bønn føler Gud det som en fryd å svare på. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i 
Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – 

'uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår'(Ef 3,20)” (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147] 
(kursiv tilføyd). 

Fysisk samvær 
Be alle om å sette seg nær hverandre når dere skal ha bønnestund sammen. Når folk danner en tett sirkel, er 
det med og fremmer fellesskapet. Dette er viktig når vi ber sammen. Hvis folk sitter spredt omkring i et rom, er 
det også vanskelig å høre hverandres bønner. 

Før dagbok 
Hvis deltakerne fører bønnejournal i Ti dager med bønn, kan det hjelpe en å ta dagens bønntema inn over seg, 
komme med konkrete løfter til Gud og notere seg hans velsignelser. Mange har funnet det nyttig å skrive ut 
sine bønner og lage en oversikt over Guds svar. 



Hvis du vil, kan journalføring være en del av Ti dager med bønn på flere måter. Dere kan sette av tid under 
bønnemøtet slik at deltakerne kan skrive ned sine svar til Gud i bønnejournalene sine. Eller dere kan føre en 
gruppejournal med bønneemner og svar – enten i en notatbok, på en stor plakat, eller på nettet. En enkel måte 
å gjøre dette på er å trekke en strek midt nedover et stort stykke papir. Skriv bønneønsker i venstre kolonne og 
svar til høyre. Det er spennende, og det styrker troen når man ser tilbake og merker seg Guds bønnesvar! 

Respekt 
Sett et eksempel på en ærbødig holdning. Vi er i tronsalen hos universets hersker. Vi må ikke behandle 
bønnestunden uvørent, verken ved kroppsholdning eller atferd. Men det er ikke nødvendig å knele hele tiden. 
Du vil at folk skal holde ut en time, så be dem om å knele eller sitte eller stå alt etter som Gud leder og de har 
det godt med. 

Setningsbønner 
Bønnene bør være korte og rett på sak. Da får også andre en sjanse til å be. Prøv å begrense bønnene dine til 
noen få setninger. Man kan be mer enn én gang. Korte setningsbønner holder interessen oppe gjennom 
bønnestunden og åpner for Den hellige ånds veiledning. Du behøver ikke å begynne og avslutte hver 
setningsbønn med ord som ”Kjære Gud” og ”Amen”. Dette er en kontinuerlig samtale med Gud. 

Taushet 
Som leder må du ikke dominere bønnestunden. Målet er at andre skal få be. Det er godt at det blir stille 
innimellom, for da kan Gud tale til hjertet. La Den hellige ånd arbeide, og slipp alle til. 

Sang 
Spontan gruppesang ispedd bønn gir et vakkert bønnemøte. Du finner forslag til sanger på slutten av 
temaarkene. Dette er bare forslag. Velg gjerne andre, gjerne norske. Sang er også en god måte å markere 
overgangen fra én del av bønnestunden til en annen på. 

Bønneønsker 
Ikke be om bønneønsker. Be heller gruppen om å be sine bønneønsker og la andre stemme i dem og be for 
disse bønneønskene. Hvorfor? Det sparer tid! Prat om bønneønsker sluker brorparten av bønnestunden. Satan 
fryder seg når han får oss til å snakke om problemene i stedet for å be over dem. Gruppemedlemmene vil ofte 
komme med råd og foreslå løsninger. Kraften kommer fra Gud! Jo mer vi ber, jo mer av sin kraft får han frigitt. 

Din daglige bønnestund 
Dette er viktig! Som leder må du sette av tid ved Jesu føtter hver dag, tale med ham og lese hans ord. Hvis det å 
kjenne Gud får høyeste prioritet hos deg, vil det åpne for en flott erfaring. “Fra lønnkammeret kom kraften som 
rystet verden under den store reformasjonen. Der, med hellig ro, satte Herrens tjenere føttene på Guds faste 

løfter”(The Great Controversy, side 210). 
 

Ti dager med bønn, utfordring til oppsøkende arbeid 
Alle kan gjøre noe for å fremskynde Jesu komme gjennom Totalt medlemsengasjement 
”For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok 
imot meg. 36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom 
til meg” (Matt 25,35.36). 

Side 394 i Helse og livsglede leser vi: ”Vi må leve vårt liv på to plan – et liv i ettertanke og et liv i handling, i 
stille bønn og i alvorlig arbeid” (MH 512). Det er vårt privilegium å vise andre Jesu kjærlighet. Frelseren har vist 
oss så stor kjærlighet; vi må ikke holde det for oss selv. La oss dele hans kjærlighet med andre. 
Vi oppfordrer deg og din menighet til å be Gud vise dere hvordan dere kan nå ut til andre etter Ti dager med 
bønn. Velg en eller flere aktiviteter, velg en dag og vær Jesu hender og føtter. Mens dere planlegger må dere 
unngå at arbeidet distraherer dere så dere ikke ber, ”Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for 
det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du 

kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket ” (Prayer, side 
313). 
Vi har utarbeidet en liste over hva du kan gjøre for andre. Velg det som passer best til dem du skal tjene. Gjør 
gjerne noe som ikke står på listen. 
• Lag et måltid til en som har vært syk. 
• Inviter en nabo/kollega til en sosial sammenkomst. 
• Gi mat til en hjemløs. 
• Gi bort klær du kunne tenke deg å få. 
• “Adoptere” et eldre menneske. Besøk personen regelmessig og hjelp med husarbeid, innkjøp , matlaging eller 
hagearbeid. 



• Bak brød og la naboen få et brød. 
• Hjelp med prosjekter i nabolaget. 
• Tilby deg å være hos en syk eller funksjonshemmet person slik at omsorgspersonen deres kan gå et ærend. 
• Delta i prosjekter i nabolaget. 
• Bli kjent med en ny nabo ved å gi dem et måltid. La dem føle seg velkommen i nabolaget. 
• Kjøp inn dagligvarer og gi dem til en fattig familie. 
• Gi bort dine gamle briller. 
• Tilby noen et bibelstudium. 
• Besøk folk på sykehjem. 
• Gi ”matpenger” til en student. 
• Samle inn klær til de nødstedte. Du kan starte et klesskap i menigheten der dere deler med dem som lider 
nød. 
• Gi din gamle bærbare datamaskin eller annen elektronikk. 
• Gi en brukt bil. 
• Organiser en ”helseutstilling”. 

• Organiser en møteserie. 
• Ring dine naboer og spør hvordan de har det. 
• Gi noen en bok du tror de vil like. 
• Del ut GLOW-traktater (kan bestilles her:www.glowonline.org/glow). 
• Be noen ta imot Jesus. 
• Hold en matlagingskurs. 
• Gjør prosjektet ”28 bøker”. I uke 1, gi bort en bok. Uke 2, gi bort to bøker. Uke 3, gi bort tre 
bøker. Fortsett til du har gitt bort 28 bøker. 
• Gå med mat til en som har mistet en av sine kjære. 
• Besøk noen på sykehuset som en oppmuntring eller hjelp dem på en eller annen måte. 
• Les for en eldre person. 
• Besøk et barnehjem og tilby personalet din hjelp. 
• Start en sy-/strikke-/heklegruppe som lager klær til nødstedte. 
• Les Bibelen høyt for en som ikke kan se eller lese. 
• Vær vert for en ungdomskveld.• Vær volontør på et senter for mishandlede personer. 
• Doner noen bøker til et barnehjem eller herberge. 
• Ta med barn fra menigheten og besøk et pleiehjem. Hold et program for dem. 
• Planlegg og vær vertskap for en morsom dag for barn med spesielle behov og deres familier. 
• Hold en oppryddingsdag i lokalmiljøet. 
• Start en helseklubb i kirken. Be venner og naboer. 
• Spør noen om de vil være med og se en DVD med et åndelig budskap. Når dere ser den sammen, 
bør du be om at Den hellige ånd skal tale til dette menneskets hjerte. 
• Lag ditt eget prosjekt. 
Du finner flere ressurser om vitnearbeid på www.revivalandreformation.org/resources/witnessing. 
 

La oss søke Guds Ånd 
INNLEDNING 
Velkommen til Ti dager med bønn 2020! Vi er så glad for at vi kan starte året med bønn. Gud har utført mange 
mirakler når vi har søkt ham i bønn og faste. Den hellige ånd har gitt vekkelse, omvendelser, en ny misjonsiver 
og leget forholdet mennesker imellom. Ja, bønn er vekkelsens arnested! 
Vi tror både du og dem du ber for vil oppleve forandringer når du ber om Den hellige ånds sammen med andre 
menighetsmedlemmer. Far har lovet å gi til dem som ber ham om det. Her er bare tre svar fra dem som deltok i 
den siste Ti dager med bønn: 
N. K. fra Zambia: 
På den tredje dagen av Ti dager med bønn ba jeg foran forsamlingen da jeg fikk en byrde for å be for Guds 
guddommelige inngripen, ”Noen er i ferd med å begå selvmord,” ba jeg. “Kjære Herre, ikke la dem lykkes. Grip 
inn, ” Dagen etter fikk jeg vite at min egen tante prøvde å ta sitt liv. Men på grunn av bønnene våre grep Gud 
inn og reddet livet hennes. Mens jeg skriver dette vitnesbyrdet, har hun det bra, og Gud arbeider i hennes liv. 
Vi priser Herren for hans mirakuløse svar på vår bønn. 



J. J, fra North Carolina, USA: 
Under Ti dager med bønn i 2018 hadde min venn Alicia bedt om at fem personer skulle komme til Jesus. Gud 
svarte på mange av bønnene hennes, men ennå var det en som ikke hadde reagert, hennes egen søster. 
Men under Ti dager med bønn i år kom Alicias søster til bønnemøtene og overga seg til Jesus. Nå tar hun 
bibelstudier og forbereder seg til dåp. To andre personer som deltok på Ti dager med bønn har også bestemt 
seg for dåp. Vi takker Gud for hans verk og for Ti dager med bønn. Vi fikk virkelig en dypere erfaring med Jesus 
da vi kom sammen for å be. 
En troende i Asia: 
Mens Ti dager med bønn sto på, ba jeg til vår Far i himmelen om å få en mulighet til å spre adventbudskapet... 
Etter å ha bedt i Ti dager med bønn, ga jeg adventbudskapet til en stor gruppe uten kristen bakgrunn, og de har 
tatt imot budskapet. Jeg fikk bønnesvar. Det er mitt store vitnesbyrd etter denne Ti dager med bønn. Lovpris 
Herren. 

Bønnetemaet vårt: La oss søke Guds Ånd 
I Ti dager med bønn 2020 vil vi du skal oppleve Den hellige ånds velsignelser. Jesus ga oss dette løftet før han 
dro tilbake til himmelen: “Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være 
mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende”(Apg 1,8). 
“Når dette er måten vi kan motta kraft på, hvorfor hungrer og tørster vi da ikke etter Åndens gave? Hvorfor 
snakker og ber vi ikke om den? Hvorfor taler vi ikke om den? Herren er mer villig til å gi Den hellige ånd til dem 
som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. Enhver arbeider bør daglig trygle Gud om Åndens dåp” 

(Ellen White: Alfa og Omega, bind 6, side 38-39 [AA 50]). 
Bli med når vi søker å ta imot Den hellige ånds utøsing og la Gud få skape frukt i vårt liv! 

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR BØNNESTUNDENE 
• Be korte bønner – bare en setning eller to om ett emne. La andre slippe til. Du kan be så mange ganger du vil, 

akkurat som i en samtale. 
• Frykt ikke stillheten, den gir alle tid til å lytte til Den hellige ånd. 
• Det er også en stor velsignelse å synge sanger veiledet av Ånden. Dere trenger ikke noe piano – syng gjerne a 
cappella. 
•Bruk ikke dyrebar bønnetid til å drøfte bønneemner. Be i stedet. Da kan også andre be for dine bønneønsker 
og gjøre krav på løfter som fyller ditt behov. 

Gjør krav på løftene 
Bibelen inneholder mange løfter. Det er en forrett å kunne gjøre krav på dem når vi ber. Alle hans bud og råd er 
også løfter. Han ville aldri ha bedt oss om noe som vi ikke kunne gjøre i hans kraft. 
Når vi ber, er det lett å bli opptatt av egne behov, våre problemer, våre utfordringer – og syte og klage over vår 
situasjon. Dette er ikke bønnens hensikt. Bønnens formål er å styrke troen. Det er derfor vi ber deg om å gjøre 
krav på Guds løfter i din bønnestund. Flytt blikket bort fra deg selv og dine svakheter og se på Jesus. Ved å se 
på ham blir vi forandret til hans bilde. 
”Hvert løfte i Guds ord er for oss. Når du ber kan du holde fram Herrens sikre løfter og ved tro gjøre krav på 
dem. Hans ord er garantien for at hvis du ber i tro, vil du få alle åndelige velsignelser. Fortsett å be, og du vil få 
langt ut over det du kan tenke deg å be om, ” (Lys fra det høye, side 70 [HP 71]). 
Hvordan kan du gjøre krav på hans løfter? Når de ber om fred, kan du f.eks. påberope deg Joh 14,27 og si: 
”Herre, i ditt ord har du sagt: ‘Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La 
ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.’ Gi meg den fred som du har lovt å etterlate oss, ” Takk Herren for 
at han gir deg fred selv om du kanskje ikke føler det her og nå. 

Faste 
Vi oppfordrer deg til å ta en Daniel-faste i løpet av disse ti dagene. Å begynne året med bønn og faste er en fin 
måte å innvie seg til Gud på for det nye året. Ellen White sier: ”Nå og frem til tidens ende bør Guds folk være 
mer seriøse, mer årvåkne og ikke stole på sin egen visdom, men på Lederens visdom. De bør sette av dager til 
faste og bønn. Full avholdenhet fra mat er ikke alltid nødvendig, men de bør spise med måte og av den aller 
enkleste mat” (Counsels on Diet and Foods, side 188, 189). 
Vi har lest om Daniel, som spiste frukt og grønnsaker i ti dager. Vi oppfordrer deg til å følge et veldig enkelt 
kosthold disse ti dagene. Et enkelt kosthold uten sukker, ferdigmat og foredlet mat og brus kan gjøre godt på 
flere plan. For det første: Et enkelt kosthold betyr rett og slett mindre tid til matlaging og mer tid til være 
sammen med Gud. For det andre: Jo enklere kost, desto lettere er det for magen å fordøye den, og desto 
klarere blir vi i hodet. Sukker formørker frontallappen, der vi har tankesenteret. Hvis vi ønsker ha et klarere 
sinn så vi kan høre Guds stemme, og hvis vi ønsker å komme ham nærmere, må vi ikke la kosten stå i veien. 



Faste er ikke bare å avstå fra mat. Vi oppfordrer deg til å faste fra TV, filmer, dataspill, ja også Facebook og 
YouTube. Noen ganger kan ting som ikke i seg selv er av det onde, så som Facebook og YouTube, legge beslag 
på altfor mye tid. Legg bort alt du kan slik at du kan være mer sammen med Gud. 
Faste er ikke en snarvei til Guds mirakler. Faste handler om å ydmyke seg så Gud kan arbeide i oss og gjennom 
oss, ”Faste og bønn kan anbefales som hensiktsmessig i visse tilfeller. I Guds hånd er de et middel til å rense 
hjertet og fremme mottakelighet. Vi får svar på våre bønner når vi ydmyker oss for Gud” (Medical Ministry, side 
283). 
La oss ydmyke oss for Gud og søke ham av hele vårt hjerte, sinn og all vår kraft. La oss komme til ham i bønn og 
faste, så vil han komme oss nærmere. 

Den hellige ånd 
Sørg for å be Den hellige ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annen eller en konkret situasjon. 
Bibelen lærer at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den hellige ånd går i forbønn for oss. 
”Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den hellige ånd som vår inspirasjonskilde. Her ligger 
forklaringen på det som står skrevet: ‘Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.’ 
Rom 8,26. En slik bønn føler Gud det som en fryd å svare på. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en 
bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – 
‘uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Ef 3,20”. (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]).  

Tro 
Ellen White skriver at ”bønn og tro vil gjøre det som ingen jordisk makt kan utrette” (Ministry of Healing, side 
509). Vi oppfordres også til å be og ha tillit til at Gud hørte oss og vil besvare vår bønn. 
”Kristus sier: ‘Be, så skal dere få.’ Med disse ordene gir Kristus oss veiledning om hvordan vi skal be. Når vi 
kommer til vår himmelske Far, skal vi være liketil som et barn og be ham om Den hellige ånds gave. Jesus sier 
også: ‘Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.’ Kom til Far med anger og 
bekjenn dine synder idet du tømmer sjelen for all synd og urenhet. Da er det din forrett å gjøre krav på Guds 
løfter. [...] Vi må tro Guds ord. Karakteren prøves ved at dere bygger dere opp i den hellige tro. Gud prøver 
dere gjennom sitt ord. 
Dere skal ikke vente på fantastiske følelser før dere tror at Gud har hørt dere. Følelser må ikke være kriteriet, 
for følelser er like skiftende som skyene. [...] Vi er på jorden, men vi kan få hjelp fra himmelen. [...] for jeg har 

prøvd Gud tusen ganger. Jeg vil gå i tro, jeg vil ikke vanære min frelser med vantro” (Review and Herald, 11. 
oktober 1892, avsn. 1, 3, 6). 
Hun skriver også at ”vi kan be om [...] alle de gavene han har lovt. Så må vi tro at vi får det vi har bedt om og 
takke Gud for at vi har fått det, ” – Utdanning for livet, side 141 [Ed 258]. Så gjør det til en vane å vise tro og 
takke Gud på forhånd for det han vil gjøre, uansett hvordan han besvarer dine bønner. 

Be for sju 
Vi oppfordrer deg til å be spesielt for sju personer i disse ti dagene, mennesker som du på en særlig måte 
ønsker skal få oppleve ”liv og overflod”. Dette kan være slektninger, venner, kolleger, naboer eller andre 
bekjente. Sett av litt tid til å spørre Gud hvem han vil du skal be for. Be ham også om å gi deg en byrde for disse 
menneskene. Skriv navnene på en lapp og legg den på et viktig sted, som i Bibelen din. Det er noe med det å 
skrive navnene ned, og du vil bli overrasket over hvordan Gud arbeider som svar på dine bønner! 
Utfordring til misjon i Ti dager med bønn 
Alle kan gjøre noe for å fremskynde Jesu komme gjennom Alle engasjert. 
”For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot 
meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg, ” 
(Matt 25,35.36). 

I Helse og livsglede leser vi: ”Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og 
alvorlig arbeid” (side 512). Det er vårt privilegium å vise andre Jesu kjærlighet. Frelseren har vist oss så stor 
kjærlighet; vi må ikke holde det for oss selv. La oss dele hans kjærlighet med andre. 
Vi oppfordrer deg og din menighet til å be Gud vise dere hvordan dere kan nå ut til andre etter Ti dager med 
bønn. Velg en eller flere aktiviteter, velg en dag og vær Jesu hender og føtter. Mens dere planlegger må dere 
unngå at arbeidet distraherer dere så dere ikke ber, ”Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for 
det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du 

kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket ” (Prayer, side 
313). 
I nettressursene finner du et eget ark med forslag til hvordan dere kan nå lokalsamfunnet for Jesus. 
Du finner også alle temaarkene for hver dag på www.tendaysofprayer.org. 
Hovedforfatter for den daglige bønneguiden: Kevin Wilfley. 



Kontakt pastor Wilfley direkte for informasjon om seminarer eller taleoppdrag: 
509-499-2625 kwilfley@mac.com Materialet er utarbeidet av Ministerial Association, General Conference of 
Seventh-day Adventists. 
Skriftstedene er fra Bibelselskapets oversettelse av 2011. 

Ti dager med bønn, utfordring til oppsøkende arbeid 
Alle kan gjøre noe for å fremskynde Jesu komme med Alle engasjert. 
”For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok 
imot meg. 36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom 
til meg” (Matt 25,35.36). 

I Helse og livsglede leser vi: ”Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og 
alvorlig arbeid” (side 512). Det er vårt privilegium å vise andre Jesu kjærlighet. Frelseren har vist oss så stor 
kjærlighet; vi må ikke holde det for oss selv. La oss dele hans kjærlighet med andre. 
Vi oppfordrer deg og din menighet til å be Gud i bønn hvordan du kan nå ut til andre etter Ti dager med bønn. 
Velg en eller flere aktiviteter, velg en dag og vær Jesu hender og føtter. Mens dere planlegger må dere unngå at 
arbeidet distraherer dere så dere ikke ber, ”Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for det 
krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du 

kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket ” (Prayer, side 
313). 
Vi har utarbeidet en liste over hva du kan gjøre for andre. Velg det som passer best til dem du skal tjene. Gjør 
gjerne noe som ikke står på listen. 
• Lag et måltid til en som har vært syk. 
• Inviter en nabo/kollega til en sosial sammenkomst. 
• Gi mat til en hjemløs. 
• Gi bort klær du kunne tenke deg å få. 
• “Adoptere” et eldre menneske. Besøk personen regelmessig og hjelp med husarbeid, innkjøp , matlaging eller 
hagearbeid. 
• Bak brød og la naboen få et. 
• Hjelp med prosjekter i nabolaget. 
• Tilby deg å være hos en syk eller funksjonshemmet person slik at omsorgspersonen deres kan gå et ærend. 
• Delta i prosjekter i nabolaget. 
• Bli kjent med en ny nabo ved å gi dem et måltid. La dem føle at de er velkommen i nabolaget. 
• Kjøp inn dagligvarer og gi dem til en fattig familie. 
• Gi bort dine gamle briller. 
• Tilby noen et bibelstudium. 
• Besøk folk på sykehjem. 
• Gi ”matpenger” til en student. 
• Samle inn klær til nødstedte. Du kan starte et klesskap i menigheten der dere deler med dem som lider nød. 
• Gi din gamle bærbare datamaskin eller annen elektronikk. 
• Gi en brukt bil. 
• Organiser en ”helseutstilling”. 

• Send et kort til en som er nedfor. 
• Organiser en møteserie. 
• Ring dine naboer og spør hvordan de har det. 
• Gi noen en bok du tror de vil like. 
• Del ut GLOW-kanaler (bestilles her: www.glowonline.org/glow). 
• Be noen ta imot Jesus. 
• Hold en matlagingskurs. 
• Gjør prosjektet ”28 bøker”. I uke 1, gi bort en bok. Uke 2, gi bort to bøker. Uke 3, gi bort tre 
bøker. Fortsett til du har gitt bort 28 bøker.• Gå med mat til en som har mistet en av sine kjære. 
• Besøk noen på sykehuset som en oppmuntring eller hjelp dem på en eller annen måte. 
• Les for en eldre person. 
• Besøk et barnehjem og tilby personalet din hjelp. 
• Start en sy-/strikke-/heklegruppe som lager klær til nødstedte. 
• Les Bibelen høyt for en som ikke kan se eller lese. 



• Vær vert for en ungdomskveld. 
• Vær volontør på et senter for mishandlede personer. 
• Doner noen bøker til et barnehjem eller herberge. 
• Ta med barn fra menigheten og besøk et hjem for eldre mennesker. Hold et program for dem. 
• Planlegg og vær vertskap for en morsom dag for barn med spesielle behov og deres familier. 
• Hold en oppryddingsdag i lokalmiljøet. 
• Start en helseklubb i kirken. Be venner og naboer. 
• Spør noen om de vil være med og se en DVD med et åndelig budskap. Når du ser den sammen, 
bør du be om at Den hellige ånd skal tale til dette menneskets hjerte. 
• Lag ditt eget prosjekt. 
Du finner flere ressurser om vitnetjeneste på www.revivalandreformation.org/resources/witnessing. 
 

La oss søke Guds Ånd 
EN NATT I BØNN: VALGFRITT BØNNEMØTE NATTEN IGJENNOM FOR DAG 10 
Vurder å holde en bønnesamling hele natten som en del av Ti dager med bønn. Dere kan f.eks. begynne kl. 
18.00 og avslutte kl. 06.00 

Hvorfor be gjennom natten? 
Det er ikke noe spesielt ”hellig” over det å holde seg våken og be en hel natt eller en del av natten. Men natten 
kan være den eneste tiden da folk ikke er opptatt med andre ting. Målet ditt bør ikke være å holde deg våken 
hele natten, men å be så lenge som nødvendig og til du har bedt for alle de tingene du føler Gud vil du skal be 
for. 
Forslag: La flere dele på å lede møtet gjennom natten. Sørg for å ta pauser. Som leder kan du fornemme 
atmosfæren. Legg merke til når dere trenger en pause og når dere bør gå over til neste del av bønnestunden. 
Dere kan også sette av tid til lesing av skriftsteder i bønnetiden. Dere kan gjøre alt som er forslått eller bare noe 
av det, alt etter hva som er best for gruppen. Stokk gjerne om på rekkefølgen. 

Mulig plan for første time med bønn 
5.45 – Lovsanger. 
6.00 – Velkomst og innledning. Fatt deg i korthet, men vær vennlig. 
6.05 – Lovprisning for den Gud er (om hans natur). 
6.10 – Gjøre krav på Bibelløfter (se “Løfter du kan gjøre krav på når du ber” i nettressurser). 
6.15 – Bønn med syndsbekjennelse (stille bønnestund). 
6.20 – Bønn om velsignelser. 
6.25 – Stille bønner. 
6.30 – Forbønn om frelse av personer der du bor og i menighetens nærmiljø. 
6.35 – Bønner som reflekterer over Jesu liv, død og oppstandelse. 
6.40 – Takkebønner for det Gud har gjort. 
6.45 – Bønnesanger og/eller opplesning fra salmeboken. 
6.50 – Bønner om Den hellige ånds nærvær og kraft. 
6.55 – Bønn: Lovprisning og takk. 
Det kan være lurt å gjenta det samme formatet for hver time på natten fordi folk kommer og går. I løpet av 
bønnen kan det være lurt å be for “Behov for bønn verden rundt” (se slutten av dette dokumentet). 
Sørg også for å ta tid til lokale behov og bønneønsker. 
Det er fint om medlemmer kan fremføre sanger eller dikt/bønner som fokuserer på bønn. Du kan også sette av 
tid til 3-5 minutter lange vitnesbyrd. 
Om morgenen kan dere gjerne ha en avslutningsseremoni. Begynn med gruppesang og en kort hilsen fra 
pastoren eller en bønneleder, og avslutt kanskje med en frokostsamling. 

Behov for bønn verden rundt 
• Vi ber for medlemmer som er forfulgt eller i fengsel på grunn av sin tro. 
• Vi ber om en åndelig vekkelse blant syvendedags adventistungdommer som går på offentlige 
høyskoler og universiteter. Måtte de bli levende ambassadører for Kristus. 
• Vi ber for de 69 prosent av verdens befolkning som ikke har fått en klar fortelling om Jesus. 
• Vi ber for de 62 millioner menneskene i de 28 minste nådde byene i det tidligere Sovjetunionen 
(Euro-Asia-divisjonen). 



• Vi ber om at Gud må kalle modige misjonærer som er villige til å arbeide blant de 746 
folkegruppene i de 20 landene i Midtøsten. 
• Vi ber for 1000 Missionary Movement i Northern Asia-Pacific-divisjonen og Southern-Asia Pacific-
divisjonen. 
Måtte disse ungdommene få Den hellige ånds dåp og kraft til arbeidet for Gud i Taiwan, Kina, 
Russland og Burma.• Vi ber om en mektig bølge av adventister som vil tjene Gud ved å elske andre 
og vitne for mennesker fra andre kulturer og religioner. 
• Gi oss moderne valdenser-studenter som er villige til å tjene deg på vanskelige steder. 
• Vi ber om at de 202 millioner menneskene i de 41 minst nådde byene i Southern Asia-Pacific-
divisjonen må få kjenne Jesus. 
• Vi ber for sabbatsskole- og misjonsavdelingen i hver lokalmenighet idet de søker Guds ledelse og 
går til lokalsamfunnet med kjærlig innsats, bibelstudier og personlig vitnetjeneste. 
• Vi ber for ADRA og de praktiske behov som de møter rundt om i verden. 
• Vi ber for de 16 millioner menneskene i de seks minst nådde byene i South Pacific-divisjonen. Vi ber 
om Den hellige ånds daglige dåp for medlemmer når de går ut til de unådde i kjærlighet. 
• Vi ber om at Den hellige ånd må hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal nå de 406 millioner 
menneskene i de 105 minst nådde byene i Northern Asia-Pacific-divisjonen. 
• Velsign Adventist Chaplaincy Ministries i deres mobilisering av kapellaner og interesserte 
medlemmer til å hjelpe dem som er i fengsel. 
• Herre, vi husker våre sabbatsskolelærere. La dem vite hvor viktig deres arbeid for barna våre er. 
• Vi ber om din hjelp til å elske og ta oss av nye medlemmer. 
• Herre, vis oss hvordan vi kan sende mer sannhetsfylt litteratur (trykt og elektronisk) ut i lokalsamfunnet. Vi 
ber om at folk vil lese det og at Den hellige ånd vil overbevise dem om Bibelens sannhet. 
• Herre, vi ber deg beskytte misjonærer som arbeider på farlige steder. 
• Gi oss litteraturevangelister, studentmosjonærer, forfattere, mediaspesialister og økonomiske støttespillere 
for å spre ord om håp og liv. 
• Vi ber for de 8208 adventistskolene med nesten 2 millioner elever. Måtte disse skolene alltid lære Bibelens 
sannhet og føre unge mennesker til oppdrag og tjeneste. 
• Herre, gi oss visdom til å nå verdslige kulturer som ikke er interessert i religion. La din hellige Ånd bryte ned 
murene som omgir verdslige hjerter. 
• Vi ber for de unådde folkegruppene i Asia, så som muslimer, buddhister og hinduer. Mange har aldri hørt 
navnet Jesus. Gi oss spesiell visdom til å møte deres behov. 
• Velsign oss når vi går ut til folk som er slaver under åndedyrkelse, avgudsdyrkelse og animistisk tro. Hjelp oss 
å forstå deres livssyn og gjøre dem kjent med en personlig frelser. 
• Herre, inspirer syvendedags adventister rundt om i verden til å be som aldri før. La oss be om Den hellige 
ånds senregn. Vi ber deg oppfylle Joel 2; Hosea 6 og Apg 2, slik du har lovt. 
• Vi ber for de 541 folkegruppene i de 18 landene i Southern Africa-Indian Ocean-divisjonen. Før dem til bibelsk 
sannhet. 
• Vis oss hvordan vi skal møte de praktiske og åndelige behovene som flyktninger har. Måtte vår kirke bli kjent 
for sin kjærlighet til alle mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. 
• Måtte vi være trofaste og forkynne de tre englebudskapene i Åp 14 fullt ut. Måtte vi fokusere all vår 
undervisning på Kristi kjærlighet og rettferdighet. 
• Vi ber deg om å kalle bymisjonærer som kan plante menigheter for de 806 folkegruppene i de 20 landene i 
Den inter-europeiske divisjon. 
• Skap en hær av arbeidere som kan plante menigheter for de 948 folkegruppene i de 38 landene i Den 
interamerikanske divisjon. 
• Lær oss å forkynne vår tro med klarhet, kreativitet og bibelsk ekthet. Måtte Jesu kjærlighet bli navet i alt vi 
tror på. 
• Vi ber deg kalle unge mennesker til å plante menigheter for de 789 folkegruppene i de 9 landene i 
Nordamerika-divisjonen. 
Vi ber deg om å undervise frivillige i å betjene de 70 folkegruppene i Israel-feltet. 
• Vi ber deg om helsemisjonærer til å plante kirker blant de 830 folkegruppene i de elleve landene i East-
Central Africa-divisjonen. 



• Vi ber deg om bønnekrigere til å be for de 2568 folkegruppene i de fire landene i Sør-Asia-divisjonen. Vi 
husker spesielt Hope TV India og Asian Aid School for the Blind.• Vi ber for arbeidet ved Southern Asia-Pacific-
divisjonens forlag. 
• Vi ber deg gjøre som du lover i Sal 32,8 og lede og veilede oss under de ti dagene med misjonsutfordring. 
• La våre familier åpenbare din kjærlighet i hjemmet og lokalsamfunnet. Vi ber deg skape harmoni i hjemmet, 
helbrede ødelagte forhold, beskytte de sårbare mot misbruk og åpenbare din helliggjørende kraft i situasjoner 
som virker håpløse. 
• Måtte våre kirkemedlemmer, pastorer og ledere over hele verden hente næring i Guds Ord hver dag. Måtte 
vi også søke deg daglig i bønn. Minn oss om at uten deg kan vi ingenting gjøre. 
Vi ber for de 49 millioner menneskene i de 19 byene med færrest adventister i Transeuropeisk divisjon. 
• Vi ber for våre barn. Gi dem kraft og mot til å stå opp for deg når de møter hindringer og press. Hjelp dem til å 
ta kloke valg og stå for sannheten (Jes 44,3.4). 
• Lær oss å følge Kristi uselviske eksempel ved å fylle de daglige behovene hos mennesker i vår nærhet. Utrust 
oss for tjeneste som legemisjonærer, lokale volontører og de nødstedtes venner. 
• Herre, måtte en mektig vekkelse og enkel gudsfrykt feie inn over din kirke i de siste dager. Måtte vi stå for 
sannheten uansett hva. 
• Velsign de hundretusener av oppsøkende aktiviteter rundt om i verden i løpet av 2020. 
Vi ber spesielt for Alle engasjert med evangelisering i Papua Ny-Guinea i mai 2020. 

• Vi ber for ungdomsledere over hele verden som trofast fører arven videre til neste generasjon: identitet i 

Kristus, misjon som syvendedags adventister og ledelse i den lokale menighet. 
• Vi ber for ungdommene som lever farlig for Herren på One Year in Mission (OYiM) og Mission Caleb. 
• Vi ber om Den hellige ånds dåp for våre unge og unge ledere som lovt i Apg 1,8. Og vi ber spesielt om Guds 
velsignelse over ungdom som er involvert i Give Him 20 og andre bønneinitiativ. 
• Herre, vis oss en gudgitt strategi for å nå verdens Jeriko-er med de tre englebudskapene og føre Rahab-ene i 
hver by til frelse i Kristus. 
• Vi ber deg om å gi oss nye ungdomsledere og velsigne vårt SYL-initiativ (Senior Youth Leadership). 

• Herre, gjør at våre unge ikke bare holder prekener, men også er prekener. Vi ber Gud om å velsigne Global 
Youth Day-innsatsen og initiativet 100 000 Total Youth Involvement. 

• Herre, styr menighetens beslutninger under generalforsamlingen (GC) i 2020 (25. juni – 4. juli). 
Måtte delegatene, lederne og de besøkende bli fylt vekkelsens og kjærlighetens ånd. 
• Velsign de 100 dager med bønn (27. mars – 4. juli) frem mot generalforsamlingen i 2020. Utøs din hellige Ånd 
idet vi ber om visdom og din snarlige gjenkomst. 
 

La oss søke Guds Ånd 
LØFTER TIL BØNNESTUNDEN 
Alle tekstene er fra 2011-oversettelsen. 

Løfter Om Den Hellige Ånd 
 
”BE HERREN OM REGN I VÅRREGNETS TID. HERREN SKAPER UVÆRSSKYER, GIR MENNESKENE REGNSKYLL OG 
VEKSTER PÅ MARKEN, ” SAK 10,1 
”NÅR SELV DERE SOM ER ONDE, VET Å GI BARNA DERES GODE GAVER, HVOR MYE MER SKAL IKKE DA FAR I 
HIMMELEN GI DEN HELLIGE ÅND TIL DEM SOM BER HAM!” LUK 11,13 
”MEN TALSMANNEN, DEN HELLIGE ÅND, SOM FAR SKAL SENDE I MITT NAVN, SKAL LÆRE DERE ALT OG MINNE 
DERE OM ALT DET JEG HAR SAGT DERE ... OG NÅR HAN KOMMER, SKAL HAN GÅ I RETTE MED VERDEN OG VISE 
DEN HVA SYND ER, HVA RETTFERDIGHET ER, OG HVA DOM ER, ” JOH 14,26; 16,8 
”SANNELIG, SANNELIG, JEG SIER DERE: DEN SOM TROR PÅ MEG, SKAL OGSÅ GJØRE DE GJERNINGENE JEG GJØR, 
JA, ENDA STØRRE GJERNINGER, FOR JEG GÅR TIL FAR. OG DET DERE BER OM I MITT NAVN, VIL JEG GJØRE, SÅ 
FADEREN SKAL BLI ÆRET GJENNOM SØNNEN. DERSOM DERE BER MEG OM NOE I MITT NAVN, VIL JEG GJØRE 
DET, ” JOH 14,12-14 
”DA SVARTE HAN: DETTE ER HERRENS ORD TIL SERUBABEL: IKKE VED MAKT OG IKKE VED KRAFT, MEN VED MIN 
ÅND, SIER HERREN OVER HÆRSKARENE, ” SAK 4,6 

Løfter om at Gud svarer Bønn 
 
”HVIS DERE BLIR I MEG OG MINE ORD BLIR I DERE, BE DA OM HVA DERE VIL, OG DERE SKAL FÅ DET, ” JOH 15,7 



”LA OSS DERFOR FRIMODIG TRE FRAM FOR NÅDENS TRONE, SÅ VI KAN FINNE BARMHJERTIGHET OG FINNE 
NÅDE SOM GIR HJELP I RETTE TID, ” HEBR 4,16 
”DERFOR SIER JEG DERE: ALT DERE BER OM I BØNNENE DERES – TRO AT DERE HAR FÅTT DET, OG DERE SKAL FÅ 
DET, ” MARK 11,24 
”KALL PÅ MEG PÅ NØDENS DAG, SÅ VIL JEG UTFRI DEG, OG DU SKAL GI MEG ÆRE, ” SAL 50,15 
”OGSÅ DETTE SIER JEG DERE: DERSOM TO AV DERE HER PÅ JORDEN BLIR ENIGE OM Å BE OM NOE, HVA DET 
ENN ER, SKAL DE FÅ DET AV MIN FAR I HIMMELEN, ” MATT 18,19 
”OG ALT DERE BER OM I BØNNENE DERES, SKAL DERE FÅ NÅR DERE BER MED TRO, ” MATT 21,22 
”OG DET DERE BER OM I MITT NAVN, VIL JEG GJØRE, SÅ FADEREN SKAL BLI ÆRET GJENNOM SØNNEN, ” JOH 
14,13 
”PÅ DEN DAGEN SKAL DERE IKKE HA MER Å SPØRRE MEG OM. SANNELIG, SANNELIG, JEG SIER DERE: HVIS DERE 
BER FAR OM NOE, SKAL HAN GI DERE DET I MITT NAVN, ” JOH 16,23 
”OG DETTE ER VÅR FRIMODIGE TILLIT TIL HAM: AT HAN HØRER OSS NÅR VI BER OM NOE SOM ER ETTER HANS 
VILJE” 1 JOH 5,14 

Løfter om Guds kraft 
”ER DET NOE SOM ER UMULIG FOR HERREN? JEG KOMMER TILBAKE TIL DEG NÅR TIDEN ER INNE. DA SKAL 
SARA HA EN SØNN, ” 1 MOS 18,14 
”HERREN SKAL STRIDE FOR DERE, OG DERE SKAL VÆRE STILLE, ” 2 MOS 14,14”JESUS SÅ PÅ DEM OG SA: FOR 
MENNESKER ER DET UMULIG, MEN IKKE FOR GUD. ALT ER MULIG FOR GUD, ” MARK 10,27 
”TROFAST ER HAN SOM KALLER DERE TIL DETTE. HAN SKAL OGSÅ FULLFØRE DET, ” 1 TESS 5,24 
”JEG VET AT DU MAKTER ALT. INGEN TING ER UMULIG FOR DEG NÅR DU VIL DET, ” JOB 42,2 
”HVA SKAL VI SÅ SI TIL DETTE? ER GUD FOR OSS, HVEM ER DA MOT OSS?” ROM 8,31 
”GUD ER IKKE ET MENNESKE, SÅ HAN LYVER, ET MENNESKEBARN, SÅ HAN SKIFTER SINN. GJØR HAN IKKE DET 
HAN SIER, HOLDER HAN IKKE DET HAN LOVER?” 4 MOS 23,19 
”VET DU IKKE, HAR DU IKKE HØRT? HERREN ER DEN EVIGE GUD SOM SKAPTE JORDENS ENDER. HAN BLIR IKKE 
TRETT OG IKKE SLITEN, INGEN KAN UTFORSKE HANS FORSTAND. HAN GIR DEN TRETTE KRAFT, OG DEN SOM 
IKKE HAR KREFTER, GIR HAN STOR STYRKE. GUTTER BLIR TRETTE OG SLITNE, UNGE MENN SNUBLER OG FALLER. 
MEN DE SOM VENTER PÅ HERREN, FÅR NY KRAFT, DE LØFTER VINGENE SOM ØRNEN, DE LØPER OG BLIR IKKE 
SLITNE, DE GÅR OG BLIR IKKE TRETTE, ” JES 40,28-31 

Løfter om Guds ledelse 
”JEG HAR JO SAGT DEG: VÆR MODIG OG STERK! LA DEG IKKE SKREMME, OG MIST IKKE MOTET! FOR HERREN 
DIN GUD ER MED DEG OVERALT HVOR DU GÅR, ” JOS 1,9 
”SE, JEG VIL VÆRE MED DEG OG BEVARE DEG OVERALT HVOR DU GÅR, OG FØRE DEG TILBAKE TIL DETTE 
LANDET. FOR JEG SKAL IKKE FORLATE DEG, MEN GJØRE DET JEG HAR LOVET DEG, ” 1 MOS 28,15 
”SE, JEG SENDER EN ENGEL FORAN DEG FOR Å BEVARE DEG PÅ VEIEN OG FØRE DEG TIL DET STEDET SOM JEG 
HAR GJORT I STAND, ” 2 MOS 23,20 
”MEN DERSOM DERE SØKER HERREN DIN GUD DER, SKAL DU FINNE HAM NÅR DU SØKER HAM AV HELE DITT 
HJERTE OG HELE DIN SJEL, ” 5 MOS 4,29 
”ROP PÅ MEG, SÅ VIL JEG SVARE DEG OG FORTELLE DEG STORE, UFATTELIGE TING SOM DU IKKE KJENNER TIL, ” 
JER 33,3 
”HVER DAL SKAL HEVES, HVERT FJELL OG HVER HAUG SKAL SENKES. BAKKET LAND SKAL BLI TIL SLETTE OG 
KOLLENE TIL FLAT MARK, ” JES 40,4 
” JEG VIL GJØRE DEG VIS OG LÆRE DEG DEN VEIEN DU SKAL GÅ, JEG VIL LA MITT ØYE HVILE PÅ DEG OG GI DEG 
RÅD, ” SAL 32,8 
”HERREN SELV SKAL GÅ FORAN DEG. HAN SKAL VÆRE MED DEG. HAN SVIKTER DEG IKKE OG FORLATER DEG 
IKKE. VÆR IKKE REDD OG MIST IKKE MOTET!” 5 MOS 31,8 
” HVER DEN SOM FRYKTER HERREN, LÆRER AV HAM DEN VEI HAN SKAL VELGE, ” SAL 25,12 
”STOL PÅ HERREN AV HELE DITT HJERTE, STØTT DEG IKKE TIL DIN EGEN INNSIKT!” ORDSP 3,5 
”OM DU GIR AV DITT EGET TIL DEN SULTNE OG SELV METTER DEN SOM LIDER NØD, DA SKAL DITT LYS GÅ OPP I 
MØRKET, DIN NATT SKAL BLI SOM HØYLYS DAG, ” JES 58,10.11 
”FØR DE ROPER, SKAL JEG SVARE, MENS DE ENNÅ TALER, VIL JEG HØRE, ” JES 65,24 

Løfter om et nytt sinn 
”JEG GIR DEM ET HJERTE TIL Å KJENNE MEG, FOR JEG ER HERREN. DE SKAL VÆRE MITT FOLK, OG JEG SKAL 
VÆRE DERES GUD NÅR DE VENDER OM TIL MEG AV HELE SITT HJERTE, ” JER 24,7 
”HERREN DIN GUD SKAL OMSKJÆRE DITT HJERTE OG DINE ETTERKOMMERES HJERTE, SÅ DU ELSKER HERREN 
DIN GUD AV HELE DITT HJERTE OG AV HELE DIN SJEL, SLIK AT DU SKAL FÅ LEVE, ” 5 MOS 30,6 



”JEG GIR DERE ET NYTT HJERTE, OG EN NY ÅND GIR JEG INNI DERE. JEG TAR STEINHJERTET UT AV KROPPEN 
DERES OG GIR DERE ET KJØTTHJERTE I STEDET, ” ESEK 36,26 
”OG JEG ER TRYGG PÅ AT HAN SOM BEGYNTE SIN GODE GJERNING I DERE, SKAL FULLFØRE DEN – HELT TIL JESU 
KRISTI DAG, ” FIL 1,6 
”NEI, DEN SOM ER I KRISTUS, ER EN NY SKAPNING. DET GAMLE ER BORTE, SE, DET NYE ER BLITT TIL!” 2 KOR 
5,17 
”JEG ER KORSFESTET MED KRISTUS; JEG LEVER IKKE LENGER SELV, MEN KRISTUS LEVER I MEG. DET LIVET JEG 
NÅ LEVER SOM MENNESKE AV KJØTT OG BLOD, DET LEVER JEG I TROEN PÅ GUDS SØNN, SOM ELSKET MEG OG 
GA SEG SELV FOR MEG, ” GAL 2,19.20 
”MÅ HAN, FREDENS GUD, HELLIGE DERE HELT IGJENNOM, OG MÅ DERES ÅND, SJEL OG KROPP BLI BEVART 
USKADET, SÅ DERE IKKE KAN KLANDRES FOR NOE NÅR VÅR HERRE JESUS KRISTUS KOMMER, ” 1 TESS 5,23.24 

Løfter om tilgivelse 
”HVIS DA DETTE FOLKET SOM MITT NAVN ER NEVNT OVER, YDMYKER SEG OG BER, SØKER MEG OG VENDER 
SEG BORT FRA SINE ONDE VEIER, SKAL JEG HØRE DEM FRA HIMMELEN, TILGI DEM SYNDENE OG LEGE LANDET, 
” 2 KRØN 7,14 
”FOR DU, HERRE, ER GOD, DU TILGIR, DU ER RIK PÅ MISKUNN MOT ALLE SOM KALLER PÅ DEG, ” SAL 86,5 
”MEN NÅR DERE STÅR OG BER OG HAR NOE Å ANKLAGE EN ANNEN FOR, SÅ TILGI HAM, FOR AT DERES FAR I 
HIMMELEN KAN TILGI DERE MISGJERNINGENE DERES, ” MARK 11,25 
”VÆR GODE MOT HVERANDRE, VIS MEDFØLELSE OG TILGI HVERANDRE, SLIK GUD HAR TILGITT DERE I KRISTUS, 
” EF 4,32 
”MEN DERSOM VI BEKJENNER VÅRE SYNDER, ER HAN TROFAST OG RETTFERDIG, SÅ HAN TILGIR OSS SYNDENE 
OG RENSER OSS FOR ALL URETT, ” 1 JOH 1,9 
”KOM, LA OSS GJØRE OPP VÅR SAK! SIER HERREN. OM SYNDENE DERES ER SOM PURPUR, SKAL DE BLI HVITE 
SOM SNØ, OM DE ER RØDE SOM SKARLAGEN, SKAL DE BLI HVITE SOM ULL, ” JES 1,18 
”JEG, JEG ER DEN SOM UTSLETTER DINE LOVBRUDD FOR MIN SKYLD, OG DINE SYNDER MINNES JEG IKKE, ” JES 
43,25 
”FOR JEG VIL TILGI SKYLDEN DERES OG IKKE LENGER HUSKE SYNDEN, ” JER 31,34 
”I HAM HAR VI FRIHETEN, KJØPT MED HANS BLOD, TILGIVELSE FOR SYNDENE. SÅ RIK ER GUDS NÅDE, ” EF 1,7 

Løfter om seier over synd 
”FOR ALT SOM ER FØDT AV GUD, SEIRER OVER VERDEN. OG DET SOM HAR SEIRET OVER VERDEN, ER VÅR TRO, 
” 1 JOH 5,4 
”MEN I ALT DETTE VINNER VI MER ENN SEIER VED HAM SOM ELSKET OSS, ” ROM 8,37 
”MEN GUD VÆRE TAKK SOM GIR OSS SEIER VED VÅR HERRE JESUS KRISTUS!” 1 KOR 15,57 
”FRYKT IKKE, FOR JEG ER MED DEG, VÆR IKKE REDD, FOR JEG ER DIN GUD! JEG GJØR DEG STERK OG HJELPER 
DEG OG HOLDER DEG OPPE MED MIN RETTFERDS HØYRE HÅND, ” JES 41,10 
”HOLD ALLTID TROENS SKJOLD HØYT! MED DET KAN DERE SLUKKE ALLE DEN ONDES BRENNENDE PILER, ” EF 
6,16 
”JEG ER KORSFESTET MED KRISTUS; JEG LEVER IKKE LENGER SELV, MEN KRISTUS LEVER I MEG. DET LIVET JEG 
NÅ LEVER SOM MENNESKE AV KJØTT OG BLOD, DET LEVER JEG I TROEN PÅ GUDS SØNN, SOM ELSKET MEG OG 
GA SEG SELV FOR MEG, ” GAL 2,19.20 
”FOR DET ER GUD SOM ER VIRKSOM I DERE, SÅ DERE BÅDE VIL OG GJØR DET SOM ER ETTER GUDS GODE VILJE, 
” FIL 2,13 
”JEG SIER DERE: LEV ET LIV I ÅNDEN! DA FØLGER DERE IKKE BEGJÆRET I MENNESKETS KJØTT OG BLOD, ” GAL 
5,16 
”MÅ FREDENS GUD SNART KNUSE SATAN UNDER FØTTENE DERES! VÅR HERRE JESU NÅDE VÆRE MED DERE!” 
ROM 16,20 
”INNRETT DERE IKKE ETTER DEN NÅVÆRENDE VERDEN, MEN LA DERE FORVANDLE VED AT SINNET FORNYES, SÅ 
DERE KAN DØMME OM HVA SOM ER GUDS VILJE: DET GODE, DET SOM ER TIL GLEDE FOR GUD, DET 
FULLKOMNE, ” ROM 12,2 
”ELSK IKKE VERDEN, HELLER IKKE DET SOM ER I VERDEN! DEN SOM ELSKER VERDEN, HAR IKKE KJÆRLIGHETEN 
TIL FAR I SEG, ” 1 JOH 2,15 

Løfter om helbredelse 
”HVIS DU FULLT OG HELT ADLYDER HERREN DIN GUDS RØST OG GJØR DET SOM ER RETT I HANS ØYNE, LYTTER TIL 
HANS BUD OG HOLDER ALLE HANS FORSKRIFTER, DA SKAL JEG IKKE LEGGE PÅ DEG ALLE DE SYKDOMMENE JEG LA PÅ 
EGYPTERNE. FOR JEG, HERREN, ER DEN SOM HELBREDER DEG, ” 2 MOS 15,26 
”DINE BOMMER SKAL VÆRE AV JERN OG BRONSE. SOM DINE DAGER ER, SKAL DIN STYRKE VÆRE, ” 5 MOS 33,25 



”VELSIGN HERREN, MIN SJEL! GLEM IKKE ALT DET GODE HAN GJØR. HAN TILGIR ALL DIN SKYLD OG LEGER ALLE DINE 
SYKDOMMER. HAN FRIR DITT LIV FRA GRAVEN OG KRONER DEG MED BARMHJERTIGHET OG KJÆRLIGHET. HAN 
METTER DITT LIV MED DET GODE, DU BLIR UNG IGJEN SOM ØRNEN, ” SAL 103,2-5 
”VÆR IKKE VIS I EGNE ØYNE, FRYKT HERREN OG VEND DEG BORT FRA DET ONDE!” ORDSP 3,7.8 
”HAN VAR FORAKTET, FORLATT AV MENNESKER, EN MANN AV SMERTE, KJENT MED SYKDOM, EN DE SKJULER 
ANSIKTET FOR. HAN VAR FORAKTET, VI REGNET HAM IKKE FOR NOE. SANNELIG, VÅRE SYKDOMMER TOK HAN, VÅRE 
SMERTER BAR HAN. VI TENKTE: HAN ER RAMMET, SLÅTT AV GUD OG PLAGET. MEN HAN BLE SÅRET FOR VÅRE 
LOVBRUDD, KNUST FOR VÅRE SYNDER. STRAFFEN LÅ PÅ HAM, VI FIKK FRED, VED HANS SÅR BLE VI HELBREDET, ” JES 
53,3-5 
”HELBRED MEG, HERRE, SÅ BLIR JEG HELBREDET, FRELS MEG DU, SÅ BLIR JEG FRELST. FOR DU ER MIN LOVSANG, ” 
JER 17,14 
”JEG LAR SÅRENE DINE GRO OG LEGER SLAGENE DU FIKK, SIER HERREN, DU SOM BLE KALT HUN SOM ER DREVET 
BORT, SION, SOM INGEN SPØR ETTER” JER 30,17”SE, JEG LAR SÅRENE HENNES GRO OG LEGER HENNE. SÅ HELBREDER 
JEG DEM OG ÅPENBARER EN RIKDOM AV FRED OG TRYGGHET FOR DEM, ” JER 33,6 
”MEN FOR DERE SOM FRYKTER MITT NAVN, SKAL RETTFERDS SOL GÅ OPP MED LEGEDOM UNDER SINE VINGER. DERE 
SKAL SLIPPE UT OG HOPPE SOM KALVER, ” MAL 4,2 
”ER NOEN BLANT DERE SYKE? HAN SKAL KALLE TIL SEG MENIGHETENS ELDSTE, OG DE SKAL BE OVER HAM OG SALVE 
HAM MED OLJE I HERRENS NAVN” JAK 5,14.15 

Løfter om kraft til å gjøre Guds vilje 
”SETT DITT HÅP TIL HERREN! VÆR FRIMODIG OG STERK, JA, SETT DITT HÅP TIL HERREN!” SAL 27,14 
”DERFOR MISTER VI IKKE MOTET, FOR SELV OM VÅRT YTRE MENNESKE GÅR TIL GRUNNE, BLIR VÅRT INDRE 
MENNESKE FORNYET DAG FOR DAG. DE TRENGSLENE VI NÅ MÅ BÆRE, ER LETTE, OG DE SKAPER FOR OSS EN 
EVIG RIKDOM AV HERLIGHET SOM VEIER UENDELIG MYE MER. VI HAR IKKE DET SYNLIGE FOR ØYE, MEN DET 
USYNLIGE. FOR DET SYNLIGE TAR SLUTT, DET USYNLIGE ER EVIG, ” 2 KOR 4,16-18 
”LA OSS IKKE BLI TRETTE MENS VI GJØR DET GODE. NÅR TIDEN ER INNE, SKAL VI HØSTE, BARE VI IKKE GIR OPP, 
” GAL 6,9 
”ALT MAKTER JEG I HAM SOM GJØR MEG STERK, ” FIL 4,13 
”FOR DET ER GUD SOM ER VIRKSOM I DERE, SÅ DERE BÅDE VIL OG GJØR DET SOM ER ETTER GUDS GODE VILJE, 
” FIL 2,13 
”MEN HAN SVARTE: ‘MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, FOR KRAFTEN FULLENDES I SVAKHET.’ DERFOR VIL JEG HELST 
VÆRE STOLT AV MINE SVAKHETER, FOR AT KRISTI KRAFT KAN TA BOLIG I MEG, ” 2 KOR 12,9 

Løfter om å være Guds vitner 
”FRYKT IKKE, VÆR IKKE REDDE! HAR JEG IKKE FRA FØR AV FORTALT OG LATT DEG FÅ HØRE? DERE ER MINE 
VITNER. FINNES DET NOEN GUD VED SIDEN AV MEG? JEG KJENNER IKKE TIL NOEN ANNEN KLIPPE, ” JES 44,8 
”REIS DEG, BLI LYS! FOR LYSET DITT KOMMER, HERRENS HERLIGHET GÅR OPP OVER DEG, ” JES 60,1 
”MEN ALT ER AV GUD, HAN SOM VED KRISTUS FORSONTE OSS MED SEG SELV OG GA OSS FORSONINGENS 
TJENESTE, ” 2 KOR 5,18 
”DA SA HERREN TIL MEG: DU SKAL IKKE SI: JEG ER UNG! OVERALT HVOR JEG SENDER DEG, SKAL DU GÅ, OG ALT 
JEG BEFALER DEG, SKAL DU SI, ” JER 33,6 
”MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I 
JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG HELT TIL JORDENS ENDE, ” APG 1,8 
”MEN DERE ER EN UTVALGT SLEKT, ET KONGELIG PRESTESKAP, ET HELLIG FOLK, ET FOLK SOM GUD HAR 
VUNNET FOR AT DERE SKAL FORKYNNE HANS STORVERK, HAN SOM KALTE DERE FRA MØRKET OG INN I SITT 
UNDERFULLE LYS, ” 1 PET 2,9 
”MEN HOLD KRISTUS HELLIG SOM HERRE I HJERTET! VÆR ALLTID KLARE TIL FORSVAR NÅR NOEN KREVER DERE 
TIL REGNSKAP FOR DET HÅP DERE EIER. MEN GJØR DET YDMYKT OG MED GUDSFRYKT” 1 PET 3,15 
 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 1 – VÅRT BEHOV AV DEN HELLIGE ÅND 
“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og 
hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende” 
(Apg 1,8). 

Vitnesbyrd 
”Når dette er måten vi kan motta kraft på, hvorfor hungrer og tørster vi da ikke etter Åndens gave? Hvorfor 
snakker og ber vi ikke om den? Hvorfor taler vi ikke om den? Herren er mer villig til å gi Den hellige ånd til dem 
som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. Enhver arbeider bør daglig trygle Gud om Åndens dåp” 

(Ellen White, Alfa og Omega, bind 6, side 39 [AA 50]). 



Helt på slutten av teologistudiet leste jeg boken They Found the Secret av V. Raymond Edman. Boken forteller 
om 20 kristne menn og kvinner som opplevde en åndelig krise i livet som førte til en ekte omvendelseserfaring. 
Dette ble etter hvert fulgt av utøsningen av Den hellige ånd i deres liv. 
De ble de menneskene de ble – og førte millioner til Kristus – fordi de var fylt med Den hellige ånd. Da jeg 
betraktet mitt liv som ektemann, nybakt far og kommende pastor, skrev jeg et notat i boken: ”Jeg trenger også 
Den hellige ånd, ” Siden har jeg gjort det til min viktigste oppgave å ta vare på min omvendelseserfaring og 
søke Den hellige ånds bibelske dåp gjennom bibelstudium, lydighet, vitnetjeneste og bønn. I mitt første år som 
pastor skulle jeg besøke kassereren i menigheten vår. Han hadde fått diagnosen kreft. Vi ba og salvet ham med 
olje slik Bibelen sier. Noen dager senere fortalte han gledesstrålende at han var helt helbredet for kreften! 
Akkurat da visste jeg at Gud hørte mine bønner og at han godtok det jeg gjorde for å leve for ham. Hva med 
deg? Trenger du Den hellige ånd i ditt liv? 

Bibeltekster å be over 
Paulus spurte en gang 12 menn fra Efesos: ”Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?” (Apg 19,2). Hva ville 
du ha svart? Mennene i Efesos sa: ”Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd, ” 
• Rom 8,16 – Når Den hellige ånd kommer blant oss, vil vi bekjenne syndene våre og ta imot frelsens gave i 
Jesus. Vi vil ha frelsesvisshet fordi vi er Guds barn. 
• Esek 36,25-27 – Den hellige ånds nærvær vil gi oss et nytt sinn og et nytt hjerte. Vi vil få seier over syndene 
våre og se virkelig karaktervekst. 
• Joh 7,38.39 og Gal 5,22.23 – Når vi blir fylt av Den hellige ånd, vil Åndens frukt – Guds sinnelag – strømme fra 
oss som elver med levende vann. 
• Apg 4,13.31 – Den hellige ånds vedvarende nærvær vil motivere og styrke oss til å dele evangeliet med så 
mange som mulig. 
• Joh 16,13 – Når Ånden bor i oss, vil vi elske Bibelen og hungre etter den, og han vil lede oss inn til all sannhet. 
Denne sannheten er ikke bare en teknisk forståelse av fakta, men selve Kristi sinn, han som er sannheten. 
• Rom 8,26.27 – Når vi ber i Den hellige ånd, vil bønnene våre ha kraft og vi får se mange mirakuløse svar på 
bønn. 
Jesus sa at det ville være to grupper av kristne rett før hans gjenkomst (Matt 25), ”Da kan himmelriket 
sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen” (Matt 25,1). 
Fem brudepiker var tåpelige og hadde ingen olje (Den hellige ånds nærvær, se Sak 4,1-6) til overs. Dette er de 
som ser ut til å være Jesu etterfølgere, men ikke er det. De er religiøse, men ikke åndelige. Derfor sa Jesus til 
dem: ”Jeg kjenner dere ikke!” De fem kloke brudepikene hadde rikelig med olje. De var fylt av Den hellige ånd 
og hadde et sunt forhold til Jesus. 
I lydighet mot Kristi bud ble disiplene i Jerusalem etter hans himmelfart. “Siden var de stadig i tempelet og 
lovpriste Gud” (Luk 24,53). Når de ikke var i templet, var de oppe på salen, ”Alle disse holdt trofast sammen i 
bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans” (Apg 1,14). Ti dager senere ble de alle 
døpt i Den hellige ånds kraft (Apg 2), og 3000 ble omvendt på en dag på det ene stedet! 

Forslag til bønn 
• Vi kommer frem for deg med takk, og vi går inn i for ditt åsyn med sang. Vi har ikke ord for hvor stor pris vi 
setter på deg og det du har gjort for oss. Glade og ydmyke føyer vi vår menneskelige lovrisning til den fra 
syndfrie engler som alltid gleder seg over å tilbe deg! 
• Endre mitt hjerte, Gud, og la det alltid være tro mot deg. Rens meg fra synden og gjør meg klar til å motta din 
Ånd (Sal 51,9.12). 
• Herre, send en gjenoppvekkelse av sann gudsfrykt blant ditt folk, preget av Den hellige ånds frukt (Gal 
5,22.23). 
• Døp oss med Den hellige ånd og gi oss kraft til å forkynne evangeliet for en verden som er fortapt i mørket 
(Apg 1,5-8). 
• Ha barmhjertighet med meg, Herre, med min familie, venner, kolleger og klassekamerater. Frels dem, og 
måtte jeg få være din hjelper i dette (Matt 28,19.20). 
• Velsign menighetens pastorer, lærere, evangelister, bibelarbeidere og administratorer med Den hellige ånds 
kraft (1 Tim 2,1-4). 
• Kjære Herre, se i nåde til de mishandlede og forfulgte, gi dem din beskyttelse og frelse fra dem som søker å 
skade dem (Sal 91). 
• Velsign de hundretusener av misjonsaktiviteter rundt om i verden i løpet av 2020. Vi ber spesielt for Alle 
engasjert med evangelisering på Papua Ny-Guinea i mai 2020. 
• Vi ber om en åndelig vekkelse blant syvendedags adventistungdommer over hele verden som går på 
offentlige høyskoler og universiteter. Måtte de bli levende ambassadører for Kristus. 
• Vi ber for de 69 prosent av jordens befolkning som ikke har fått en klar fremstilling av Jesus. 



• Vi ber for de 62 millioner menneskene i de 28 minst nådde byene i det tidligere Sovjetunionen (Euro-Asia-
divisjonen). 

• Vi ber for ungdomsledere over hele verden som trofast overfører arven vår til neste generasjon: identitet i 
Kristus, misjon som syvendedags adventister og ledelse i den lokale menighet. 
• Herre, vi ber for de sju (eller flere) menneskene på våre individuelle bønnelister. Måtte de la Den hellige ånd 
virke i sitt liv. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
I Love You, Lord; Change My Heart, O God; Baptize Us Anew (Hymn #258); Spirit of the Living God (Hymn #672); 
Surely the Presence of the Lord Is in This Place. 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 2 – DEN HELLIGE ÅNDS VITNESBYRD 
”Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva 
dom er”  
(Joh 16,8). 

Vitnesbyrd 
”Den hellige ånd er en person, for han vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn... Når dette vitnesbyrdet 
gis, kommer det med sin egen dokumentasjon. I slike tider tror vi og er sikre på at vi er Guds barn” (Ellen 

White: Evangelism, side 616). 
Den hellige ånd arbeider i vårt liv i tre faser (Joh 16,8-11). For det første overbeviser han oss om vår synd for å 
føre oss til Jesus. 
For det andre overbeviser han oss om Kristi rettferdighet, som er nok til å frelse oss. For det tredje kaster han 
Satan og synden ut av vårt liv (Joh 16,11). 
Foreldrene mine oppdro sine seks barn (jeg er nummer fem) til å tro på Gud og Bibelen. Vi lærte at det fantes 
en himmel å vinne og et helvete å unngå. Men vi var ikke opptatt av å få et gudsforhold og hadde ikke tillit til 
ham. Min morbror giftet seg med en syvendedags adventist. En dag kunngjorde onkel Harold for sin nye kone 
at han ville bevise for henne fra Bibelen at hun ikke behøvde å holde sabbaten (lørdag). Men etter mye 
granskning skjønte han at Bibelens sabbat faktisk var lørdag. Harold ble døpt og ble syvendedags adventist. 
Med tid og stunder fortalte han familien vår om sin tro, og jeg kunne ikke motbevise Bibelens lære om 
sabbaten. Jeg ønsket ikke å holde sabbaten. Det forstyrret mine planer. Etter hvert fikk Den hellige ånd 
overbevist meg om at jeg var en synder på vei mot undergangen. Jeg visste at jeg ikke fulgte Gud, og jeg visste 
at jeg ikke ville bli frelst. Omtrent på den tiden kom det brev fra onkel Harold, og han beskrev hvordan 
himmelen ville bli ut fra Bibelens skildring. Da jeg hørte på hans beskrivelse av himmelen, fikk jeg et sterkt 
ønske om å overgi meg til Gud. Så hørte jeg Guds røst tale til meg like tydelig som om det satt noen ved siden 
av meg: ”Enten overgir du deg til meg nå, ellers gjør du det aldri, ” Jeg ble virkelig redd. Jeg drev og solgte 
himmelen for denne verden. Jeg reiste meg fra stolen, gikk inn på rommet mitt og lukket døra etter meg. Jeg 
knelte ved sengen og ba av hjertet for første gang. Jeg lette etter ord, men til slutt ba jeg: ”Kjære Jesus, jeg vil 
være det du vil at jeg skal være. Jeg vil gjøre det du vil jeg skal gjøre, og jeg vil gå dit du vil at jeg skal gå, ” 
I det øyeblikket jeg sa den bønnen, kjente jeg en forandring feie gjennom kroppen min. Det gamle sinnet og 
bitterheten ble sluppet ut, og Guds kjærlighet, fred og glede fylte meg. Jeg visste at Gud hadde hørt bønnen, og 
jeg visste hva jeg måtte gjøre. Jeg reiste meg og gikk for å fortelle mor den gode nyheten – at jeg skulle leve for 
Jesus og begynne å holde sabbaten. Gledestårer strømmet nedover kinnene hennes. Kort tid etter begynte jeg 
å bryte alle syndige bånd som bandt meg til verden. Noen forsto meg ikke, og veien videre var ikke helt åpen 
ennå, men samvittigheten var ren, og glede fylte mitt hjerte! Senere fikk jeg bibeltimer hos den lokale 
adventistpastoren og begynte å forstå mye mer om Guds vilje i livet. Etter hvert ble jeg døpt og ble medlem av 
Syvendedags Adventistkirken. Det er den beste avgjørelsen jeg noen gang har tatt! 

Bibeltekster å be over 
Paulus spurte en gang 12 menn fra Efesos: ”Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?” (Apg 19,2). Hva ville 
du ha svart? Mennene i Efesos sa: ”Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd, ” 
• Joh 16,8-11 – Det er Den hellige ånds oppgave å overbevise oss om våre synder og føre oss til Jesus. 
• Rom 3,10.23 – Ingen er rettferdig, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 
• Rom 6,23 – Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. 



• Joh 3,16 – For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 
• Ef 2,8.9 – Vi blir frelst av nåde ved tro, ikke vår egen godhet. Det er Guds gave, ikke våre egne gjerninger. 
• 1 Joh 5,11-13 – Hvis vi har tatt imot Jesus ved tro, vet vi at vi har evig liv. 
• Rom 8,16 – Ånden selv vitner, og vi vet at vi er Guds sønner og døtre. 
Hver dag når vi kommer til Jesus og ber, får vi hans tilgivelse og nåde. Slik israelittene hver dag dro ut for å 
motta manna fra himmelen, slik fornyer vi hver dag vårt forhold til Jesus, livets brød (Joh 6,58). Ved Den hellige 
ånd som virker i vårt liv, bekjenner vi våre synder for Gud, tar imot Jesu rettferdighet og blir i stand til å motstå 
djevelens fristelser (Gal 5,16). 

Forslag til bønn 
• Kjære Far i himmelen, jeg vet at jeg er en synder. Tilgi alle mine synder slik du lovet å gjøre (1 Joh. 1,9). 
Takk skal du ha! Du lovet også å gi meg evig liv hvis jeg tar imot Jesus som min frelser. I dag velger jeg Jesus. Jeg 
gleder meg sånn til Jesus kommer! 
• Kjære Jesus, jeg ønsker alltid å vandre sammen med Den hellige ånd slik at jeg kan merke når djevelen og 
hans onde ånder kommer. Gi meg din kraft til å gjenkjenne og motstå fristelsene deres (Jak 4,7). 
• Nå stoler jeg på deg for min frelse, Herre. Måtte jeg ha en glad og trygg frelsesvisshet slik at jeg kan føre tapte 
sjeler til deg. 
• Kjære Far, så mange mennesker har bare religion. De kjenner ikke Jesus og hans frelsende nåde. Send din 
hellige Ånd til å overbevise dem om deres synd og føre dem til Jesus. Få dem til å bli lei av bare seremonier. 
Måtte de sulte etter Guds sanne nærvær i livet. 
• Herre, vi ber om at de som er fanget i åndelige og mentale fengsler, må bli fri for sin skyld. 
• Gi oss moderne valdenser-studenter som er villige til å tjene deg på vanskelige steder. 
• Kall på modige misjonærer som er villige til å arbeide blant de 746 folkegruppene i de 20 landene i Midtøsten. 
• Vi ber for 1000 Missionary Movement i Nord- og Sør-Asia- og Stillehavsdivisjonen. Måtte disse ungdommene 
få kraft til å arbeide for Gud 
• Vi ber om at de 202 millioner menneskene i de 41 minst nådde byene i Sør-Asia- og Stillehavsdivisjonen må få 
kjenne Jesus. 
• Vi ber for ungdommene som lever farlig for Herren på One Year in Mission (OYiM) og Mission Caleb. 
• Vi ber også for vår liste med syv eller flere mennesker [nevn navn hvis det passer]. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Blessed Assurance (Hymn #462); I Do Believe (Hymn #486); Lord, I Lift Your Name on High; There’s Just 

Something About That Name; Only Trust Him (Hymn #279); Is He Worthy; Spirit of the Living God; The Spirit 

Song. 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 3 – SEIER I DEN HELLIGE ÅND 
”Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod” (Gal 5,16).  

Vitnesbyrd 
“Hos Jesus var det ikke noe som samstemte med Satans spissfindigheter. Han gav ikke sitt samtykke til synd. 
Ikke engang med en tanke gav han etter for fristelse. Slik kan det også være med oss. Kristi menneskelighet var 
forent med det guddommelige. Han ble satt i stand til striden ved at Den Hellige Ånd tok bolig i ham. Han kom 
for å la oss få del i guddommelig natur. Så lenge vi er forent med ham ved tro, har synden ikke mer 
herredømme over oss. Gud vil at vi i tro skal gripe fatt i Kristi guddommelighet, så vi kan oppnå en fullkommen 
karakter” (Alfa og Omega, bind 4, side 97 [DA 123]. 
Jerry arbeidet hardt. Mesteparten av sitt voksne liv arbeidet han med å bygge broer og skyskrapere. Han kunne 
gå høyt over bakken på en smal jernbjelke og punktsveise den til en annen jernbjelke. Men Jerry var ikke bare 
dyktig og arbeidet hardt, han misbrukte kroppen med alkohol, tobakk, narkotika, kvinner og et vilt liv. Hver 
gang en kristen mann begynte i jobb der Jerry var, forfulgte han ham verbalt med holdningen sin i håp om å få 
ham til å slutte i jobben. Jerry foraktet kristendommen og de kristne. 
Da han nærmet seg 50 år, begynte han å bli deprimert. En dag bestemte han seg for å gjøre slutt på livet. Da 
han kjørte hjem for å ta sitt liv, så han et skilt til Syvendedags adventistkirken langs motorveien. Den hellige 
ånd plantet en tanke i ham: ”Kanskje de kan hjelpe meg, ” Så Jerry stoppet på parkeringsplassen akkurat da 
menighetsskolen var slutt for dagen, henvendte seg til rektor og mumlet noe om å trenge hjelp. Rektor ga Jerry 



nummeret mitt og sa: ”Dette er telefonnummeret til pastoren vår. Ring til ham, ” Da Jerry ringte den kvelden, 
fortalte han at han hadde problemer og spurte om jeg kunne hjelpe ham. Jeg ringte til en forstander, og 
sammen dro vi rett hjem til Jerry. 
Jerry fortalte alt og tilføyde: ”Jeg kan ikke tro at jeg har falt så dypt at jeg har en pastor i mitt hus, ” Han sa han 
hadde prøvd alt verden har å tilby uten at det tilfredsstilte ham, så han hadde bestemt seg for å gjøre slutt på 
livet. Jeg sa: ”Jerry, du har ikke prøvd alt ennå, for du har ikke prøvd Jesus, ” ”Det er sant,” sa han, ”Jeg har ikke 
prøvd Jesus. Hva må jeg gjøre for å prøve Jesus?” Jeg fortalte ham evangeliets enkle budskap og spurte: ”Er det 
noen grunn til at du ikke skulle ønske å ta imot Jesus i ditt liv?” Jerry sa: ”Nei, for hvis ikke han gjør noe for meg 
i kveld, kommer jeg til å ta livet av meg, ” 
Da jeg ba Jerry om å knele sammen med oss, ba jeg ham gjenta en bønn etter meg. Rett etter at vi sa ”Amen,” 
grep Jerry meg i armen og sa: ”Så du det?” ”Hva da?” spurte jeg. “Akkurat da jeg sa 'Amen', åpnet jeg øynene 
og så en mann som svevde over hodet mitt med et veldig ondt ansiktsuttrykk, og så forsvant han gjennom 
taket. Du er nødt til å tro meg!” “Jeg tror deg, Jerry,” sa jeg, ”Hvordan føler du deg nå?” Etter å ha tenkt seg om 
et øyeblikk, sa han: “Jeg har det bra, veldig bra. Jeg har ikke følt meg så vel på veldig lenge, om noen gang. Hva 
har skjedd med meg? ” Jeg forklarte, “Jerry, du bare ba Jesus komme inn i livet ditt og tilgi syndene dine. Nå 
lever han i deg. Den onde ånden du så, prøvde å få deg til å ta ditt liv, men Jesus drev ham ut, ” 
Gleden fylte Jerrys hjem den kvelden, i den grad at han ikke fikk sove. Han gjennomsøkte huset og fjernet all 
alkohol, narkotika, blader og alt annet han kom over som var syndig. Han la del hele i en plastsekk og gravde 
det to meter ned i hagen sin. Dagen etter kjørte han til et hagesenter og kjøpte et tre som han plantet oppå alt 
det han hadde gravd ned. Da jeg kom på besøk, viste han meg treet og sa: “Pastor, det hullet i bakken og det 
nye treet er et bilde på mitt liv. Den gamle Jerry ligger der nede, og det nye frukttreet står for den nye Jerry, for 
jeg lever et nytt liv nå! ” 

Bibeltekster å be over 
• Joh 16,8-11 – Det er Den hellige ånds oppgave å overbevise oss om våre synder og føre oss til Jesus. 
• Esek 36,25.26 – Vi er lovet et nytt hjerte, et nytt sinn, et nytt liv. 
• 2 Kor 5,17 – Hvis noen er i Jesus Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. 
• Joh 8,36 – Jesus Kristus kan faktisk sette deg fri. 
• 1 Tess 4,3 – Det er Guds vilje at du skal ha seier over synd. 
• Rom 6,14 – Synden skal ikke herske over deg. 
• Matt 5,29.30 – Skill deg fra alt og alle som frister deg til synd. 
• Rom 12,21 – Erstatt negative mennesker og ting med positive mennesker og ting. 
• Gal 5,19-26 – Kjødets onde ønsker kan overvinnes av Åndens frukt. 
Hver dag når vi kommer til Jesus og ber, får vi hans tilgivelse og nåde. Slik israelittene hver dag dro ut for å 
motta manna fra himmelen, slik fornyer vi hver dag vårt forhold til Jesus, livets brød (Joh 6,58). Ved Den hellige 
ånd som virker i vårt liv, bekjenner vi våre synder for Gud, tar imot Jesu rettferdighet og blir i stand til å motstå 
djevelens fristelser (Gal 5,16). 

Forslag til bønn 
• Kjære Herre, jeg vet at du vil jeg skal seire over all synd i din kraft. Fyll meg med din hellige Ånd og led meg til 
all sannhet (Joh 16,13). 
• I Jesu navn og i kraft av hans blod går jeg i rette med jeg Satan og hans onde ånder i mitt liv. Herre, driv 
djevelen ut av mitt liv og mitt hjem. La bare sannhet og rettferdighet bo hos meg. 
• Far, fyll livet mitt med Den hellige ånds nærvær. Måtte hans kraft strømme gjennom meg og hjelpe dem som 
fortsatt er fanget i synd. Før dem til Jesus slik at lenkene deres blir brutt. 
• Herre, hjelp oss å være tålmodige og vennlige så vi viser din kjærlighet og medlidenhet med dem som plager 
eller anklager oss. 
• Vi ber for dem som pleier eldre eller syke familiemedlemmer. Gi dem tålmodighet, kraft og kjærlighet. 
• Herre, hjelp dem med uhelbredelige sykdommer å bære angsten. Gi dem mot og Jesu fred. 
• Vi ber for sabbatsskole- og misjonsavdelingen i hver lokalmenighet idet de søker Guds ledelse og går til 
nærmiljøet med kjærlig innsats, bibelstudier og personlig vitnetjeneste. 
• Vi ber om Den hellige ånds dåp for våre unge og unge ledere som lovt i Apg 1,8. Og vi ber spesielt om Guds 
velsignelse over ungdom som er involvert i Give Him 20 og andre bønneinitiativ. 
• Herre, vise oss en gudgitt strategi for å nå verdens Jeriko-er med De tre englebudskapene og føre byenes 
Rahab-er til frelse i Kristus. 
• Velsign de 100 dager med bønn (27. mars – 4. juli) frem mot GC 2020. 
Utøs din hellige Ånd idet vi ber om visdom og ditt komme. 
• Vi ber også for vår liste med syv eller flere mennesker [nevn navn hvis det passer]. 
• Lokale bønneønsker: 



Forslag til sanger 
Take My Life and Let It Be (Hymn #330); Whiter than Snow (Hymn #318); Draw Me Nearer (Hymn #306); 

Refiner’s Fire; I Will Bow to You; The Power of Your Love; What the Lord Has Done in Me. 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 4 – DÅP I DEN HELLIGE ÅND 
”En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: ”Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på 
det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen 
få dager bli døpt med Den hellige ånd, ” (Apg 1,4.5). 

Vitnesbyrd 
“Når dere har mottatt Den hellige ånds dåp, vil dere forstå flere av frelsens gleder enn dere har kjent så langt 

hele livet” (Ellen White, Manuscript Releases, bind 5, side 231). 
Jeg besøkte en mann som lå for døden i en uhelbredelig sykdom. Jeg ba og prøvde å oppmuntre ham med Guds 
kjærlighet og barmhjertighet, men da jeg forlot ham, ble jeg slått av hvor maktesløs jeg følte meg i situasjonen 
– og hvor maktesløse så mange kristne ser ut til å være. Da jeg sammenlignet livet mitt og andre kristnes liv 
med de kristne i Det nye testamente, var kontrasten slående. Etter dette besøket bestemte jeg meg for å 
studere emnet om Den hellige ånd i Bibelen grundig. Etter hvert studerte jeg 273 tekster på originalspråket 
som taler direkte om Den hellige ånds verk, og jeg fant godt over 2000 sitater om emnet i Ellen Whites skrifter. 
I bibelstudiet oppdaget jeg Den hellige ånds dåp. Denne opplevelsen forandret livet for Peter, Paulus og alle 
andre som mottok Guds Ånd i dens fylde. Til og med Jesus fikk kraft av Den hellige ånd, for inntil Den hellige 
ånd kom ned over ham som en due, hadde han holdt til i tømmermannens verksted. Etter at Ånden kom over 
ham, virket Jesus som Messias. 
I bibelfortellinger finner vi alltid noe som viser at Den hellige ånds kraft er til stede. En fredag kveld rundt 
klokken 10 ropte vår åtte år gamle datter på mamma. Da min kone for å se til datteren vår, bestemte jeg meg 
for å gå inn på kontoret og be. Mens jeg ba, kjente jeg Jesu guddommelige nærvær komme inn i rommet. Jeg 
begynte å snakke med Herren med stor iver og lengsel etter hans Ånds nærvær i mitt liv. Snart så jeg Jesus stå 
ved døren til kirken min der han kjærlig la sin gjennomborede hånd på skulderen til hvert medlem med et 
vennlig ansiktsuttrykk. Jesus spurte meg: ”Elsker du mitt folk?” Jeg kunne si at jeg elsket dem, men jeg måtte 
innrømme at noen av dem var spesielt vanskelige å elske. Tårene begynte å strømme da jeg tilsto min synd. Da 
så jeg Jesu gjennomborede føtter stå ved talerstolen der jeg talte hver uke. Jesus sa: ”Jeg døde for at jeg kan 
tilgi og frelse menneskene i denne verden. Forkynner du evangeliet hver uke mens du brenner for fortapte 
sjeler?” Jeg kunne si at det var mitt ønske å forkynne evangeliet med stor iver etter å frelse de fortapte, men 
jeg følte meg så uverdig i hans nærvær. 
Tårene rant mens jeg bekjente syndene mine for Jesus. Da så jeg tornekronen som ble presset ned på pannen 
hans. Jeg hørte Jesus si: ”Jeg ydmyket meg selv til døden på korset. Søker du å bli hyllet av mennesker?” Jeg 
kunne si at jeg ikke ville ha ros av mennesker, men jeg gråt da jeg innrømmet at jeg slet med stolthet. Jeg følte 
meg helt uverdig og udugelig i hans nærvær, og jeg gråt enda sterkere. Plutselig trakk Jesus kappen til side, og 
jeg så siden der spydet hadde gjennomboret ham. Han sa: ”Dem som kommer til meg, vil jeg aldri sende bort, ” 
Da følte jeg Herrens fulle kjærlighet og anerkjennelse, slik jeg aldri hadde følt det før. Jeg visste at mine synder 
var tilgitt, og jeg visste at han godtok meg. Jeg solte meg i denne åpenbaringen da jeg hørte min kone komme 
ned trappen. Jeg så på klokken: det var midnatt. To timer hadde virket som bare minutter. Jeg var ikke klar til å 
snakke om det som hadde skjedd, så jeg gikk og la meg med ryggen til døren slik at min kone ikke skulle se at 
jeg var våken. 
Hun kom inn i rommet og spurte: ”Hva hendte med deg?” Jeg sa: ”Hva mener du?” Hun sa: ”Jeg vet at det 
skjedde noe med deg. Jeg merker det. Hva skjedde? Så fortalte jeg henne alt, og min kone gikk straks ned i 
stuen for å be alene. Jeg kunne høre henne rope til Gud at hun også ville bli velsignet. 
Dagen etter, på sabbaten, følte jeg Guds kraft da jeg holdt min tale. Flere valgte Kristus den dagen. Etterpå 
spurte en mann: ”Pastor, skjedde det noe med deg i går?” Jeg ble overrasket og sa: ”Hvorfor spør du om det?” 
Han sa: ”Jeg vet at noe må ha skjedd med deg i går. Hele tiden mens du forkynte, så jeg en glød i ansiktet ditt, ” 
Da jeg fortalte det som hadde skjedd, sa han: ”Sannelig, Herren har besøkt deg, ” Det året overga 37 
mennesker seg til Jesus. I årene siden den natten har hundrevis av mennesker tatt imot Kristus. Æren tilhører 
Herren Jesus for alltid! 

Bibeltekster å be over 
• Luk 3,21.22 – Etter dåpen ba Jesus om at Den hellige ånd måtte komme over ham. 



• Apg 1,5-8 – Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. 
• Apg 2,1-4 – Og alle ble fylt av Den hellige ånd og begynte å tale på andre språk. 
• Apg 4,31 – Den første menighet fikk kraft da de ba om at Guds Ånd skulle komme over dem. 
• Apg 8,15-17 – De var blitt døpt i vann i Jesu navn, men de trengte Den hellige ånd. 
• Luk 11,11-13 – Den hellige ånds dåp blir gitt til dem som søker ham i bønn. 
• Apg 5,31.32 – Den hellige ånd vil bli gitt til dem som er lydige mot ham. 

Forslag til bønn 
• Kjære Far, døp meg i Den hellige ånd så jeg kan leve og elske for deg med suksess. 
• Det er mitt store ønske, Herre Jesus, at jeg kan representere deg godt for verden. Forbered mitt hjerte på å 
motta Den hellige ånd og dele din kjærlighet med menneskene i mitt liv. 
• Led meg til all sannhet slik at jeg alltid gjør det som er deg til behag. La din hellige Ånd vise meg hva du vil at 
jeg skal vite og hva du vil at jeg skal dele med andre. La mine overbevisninger og byrder komme fra ditt hjerte 
og ikke fra min egen egoisme. 
• Vi ber om at våre kjære som har forlatt troen, må huske hvordan det var å ha samfunn med deg og vil lengte 
etter å komme tilbake til deg. Hjelp dem å merke og ta imot din kjærlighet og tilgivelse. 
• Herre, vi ber om din beskyttelse for misjonærer som arbeider på farlige steder. 

• Vi ber for de 16 millioner menneskene i de seks minst nådde byene i South Pacific-divisjonen. Vi ber 

om Den hellige ånds daglige dåp for medlemmer når de går ut til de unådde i kjærlighet. 
• Vi ber om at Den hellige ånd må hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal nå de 406 millioner menneskene i de 
105 minst nådde byene i Northern Asia-Pacific-divisjonen. 
• Velsign Adventist Chaplaincy Ministries i deres mobilisering av kapellaner og interesserte medlemmer til å 
hjelpe dem som er i fengsel. 
• Vi ber også for vår liste med syv eller flere mennesker [nevn navn hvis det passer]. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Baptize Us Anew (Hymn #258); Spirit of the Living God (Hymn #672); Come, Holy Spirit; Breathe on Me, Breath 

of God (Hymn #265); Breathe; Holy Spirit, Come Fill This Place; Holy Spirit, Rain Down. 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 5 – FRUKTEN AV DEN HELLIGE ÅND 
”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og 
selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!” (Gal 5,22.23). 

Vitnesbyrd 
”Det er tydelig at Den hellige ånd har plantet sannheten i hjertet når den blir elsket og verdsatt og sett på som 
en hellig gave. Da vil kjærligheten bryte frem i hjertet som en brønn med levende vann, den vil bryte frem til 
evig liv. Den arbeideren som har denne kjærligheten i hjertet, vil ikke gå trett av Kristi verk, ” (Ellen White, 
Review og Herald, bind 3, side 121, 13. februar 1894). 
En menighetstjener var kjent som en hjelpsom og innflytelsesrik mann. Men han hadde et alvorlig 
karakterproblem som bare konen og barna kjente til. På jobben eller i fritiden sammen med andre var han den 
hyggeligste mann du kunne tenke deg. Hjemme var han ofte utålelig. Han var lunefull og irritabel. Noen ganger 
blusset sinnet opp,han straffet barna hardt og mishandlet dem emosjonelt. 
Menighetstjeneren kjente problemet sitt. Han foraktet seg selv for at han eksploderte hjemme. Han skjønte at 
sa én ting offentlig og levde et annet liv hjemme. Noen ganger skjønte han at han burde søke hjelp med å styre 
sinnet sinn, men han fryktet følgene av å innrømme problemet sitt i menigheten. Han visste også at han burde 
søke psykologhjelp, men det bød ham imot å skulle betale noen for å høre på ham. Stoltheten stengte for den 
hjelpen han trengte. Han var en religiøs mann, men ikke en åndelig mann – han trengte å bli omvendt og få 
Den hellige ånds nærvær i livet. 
En høst kom en predikant til byen og holdt en serie vekkelsesmøter. På grunn av sin stilling i kirken deltok 
menighetstjeneren på alle møtene, selv om hjertet var hardt som stein. Det ble bedt mye før møtene, og Den 
hellige ånd var til stede på mirakuløst vis. En ung kvinne fornyet forholdet til Jesus. Hun bekjente sine synder 
offentlig og ba om menighetens bønner og støtte. En ikke-kristen kvinne som deltok sammen med en venn, 
overga seg til Jesus. Folk kom frem under appellene om kveldene og fikk et nytt liv. 
En kveld mot slutten av serien reiste menighetstjeneren seg da appellen kom. Med tårer på kinnene gikk han 
frem sammen med andre som hadde tatt imot Guds kall. Foran i kirken falt han på kne, løftet hendene og sa 



høyt: ”Gud, vær barmhjertig mot meg, en synder!” Folk som kjente menighetstjeneren, var overrasket over å 
høre ham komme med en slik offentlig bønn, men det var ikke det hele. Menighetstjeneren reiste seg, vendte 
seg mot menigheten og sa: ”Jeg har et forferdelig problem med sinnet mitt. Jeg er ikke den mannen og faren 
jeg burde være. Jeg har behov for å bekjenne syndene mine, søke hjelp og være den mannen hjemme som dere 
alle tror jeg er offentlig, ” Nå hadde hans kone og barn samlet seg rundt ham og gråt og klamret seg fast til 
ham. Menighetsmedlemmene samlet seg rundt ham, pastoren la hånden på mannens skulder, og det ble litt av 
en bønnestund den kvelden! 
Menighetstjeneren holdt ord. Med pastorens hjelp fant han en terapeut, og han begynte også på 
sinnemestringskurs. Og viktigst av alt, han begynte ukentlige bibelstudier med pastoren – ikke for å forstå 
læren, men for å få et virkelig forhold til Jesus. Den hellige ånd velsignet menighetstjeneren og begynte å fylle 
ham med Åndens frukt. Ikke bare kunne hans kone og barn se forskjellen, men menighetsmedlemmene og 
lokalsamfunnet så det også. Menighetstjeneren hadde funnet fred. Han ble en mye mer sjenerøs mann. Hans 
vennlighet og kjærlighet, spesielt mot hans kone og barn, ble tydelig for alle. Jesu glede og velsignelse i den 
hellige Ånd gjorde menighetstjeneres hjem til en liten bit av himmelen på jorden. 

Bibeltekster å be over 
• Gal 5,19-23 – Kjødets gjerninger elimineres av Den hellige ånds frukt: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 
• Joh 13,35 – Folk kan vite at vi er sanne kristne av den kjærligheten vi viser. 
• 1 Pet 1,8 – Vi får oppleve en glede som ikke kan rommes i ord. 
• Fil 4,7 – Guds fred vil beskytte hjerte og tanker. 
• 2 Kor 3,18 – Ved Den hellige ånds kraft blir vi forvandlet til Jesu bilde. 
• Joh 7,38 – Elver av levende vann skal renne fra vårt hjerte. 

Forslag til bønn 
• Kjære Jesus, jeg ønsker å gjenspeile din karakter for alle jeg kjenner og alle jeg møter. Fyll meg med din 
hellige Ånd, og la Åndens frukt skinne ut fra mitt hjerte. 
• Hjelp meg med å være en mer ekte kristen hjemme enn andre steder. Måtte de som kjenner meg best, kunne 
se deg mest i meg. 
• La meg bli en elv av velsignelse når jeg deler din kjærlighet, glede og fred med den verden jeg lever i. 
• Døp meg stadig mer med din hellige Ånd når jeg bruker tid på bønn og bibelstudium. La din endeløse nåde 
renne gjennom meg til en verden som lider. 
• Velsign Herren, min sjel, og tilbe hans hellige navn. Måtte hans glede fylle min sjel! 
• Herre, gi de slitne arbeiderne nye krefter. Minn dem om at de gjør din vilje. La dem se frukten av sitt arbeid, 
selv om det bare er én sjel. 
• Herre, vi tenker på våre sabbatsskolelærere. La dem vite hvor viktig arbeidet deres er for barna våre. 
• Herre, vi søker din veiledning for de mange innflytelsessentra, helse- og familieprogrammer og speiderlagene 
rundt om i verden. 
• Herre, vis oss hvordan vi kan sende mer sannhetsfylt litteratur (trykt og elektronisk) ut i nærmiljøet. Vi ber 
om at folk vil lese det og at Den hellige ånd vil overbevise dem om Bibelens sannhet. 
• Gi oss litteraturevangelister, studentmisjonærer, forfattere, mediaspesialister og økonomiske støttespillere 
for å spre ord om håp og liv. 
• Vi ber for våre lister med syv navn. Gjør store ting i deres liv. Vi viser til 1 Joh 5,16. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
’Tis Love That Makes Us Happy (Hymn #579); This Little Light of Mine (Hymn #580); The Power of Your Love; 
Turn Your Life Over to Jesus; Learning to Lean on Jesus; Spirit of God (Hymn #266); Come, Holy Spirit (Hymn 
#269); 
Sweet, Sweet Spirit (Hymn #262). 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 6 – DEN HELLIGE ÅNDS GAVER 
”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den 
samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 
Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode” (1 Kor 12,4-7, 
). 



Vitnesbyrd 
”Det er Guds hellige Ånds ledsagelse som bereder arbeidere, både menn og kvinner, til å bli hyrder for Guds 
hjord. ... De som har tro til den guddommelige Ledsageren [Den hellige ånd], vil utvikles. De vil bli utrustet med 
kraft til å kle sannhetsbudskapet i en hellig skjønnhet, ” Evangeliets tjenere, side 69, 70 [GW 96 
]. 
Telefonen ringte på kontoret mitt i Albany, Oregon. “Er dette pastoren i Syvendedags adventistkirken?” spurte 
en kvinnestemme, ”Ja, det er det,” svarte jeg. “Du må komme til sykehuset med en gang. Vi har en pasient her 
som har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Vi er redd for at hun skal dø, men hun vil ikke la oss gjøre noe før 
pastoren fra Adventistkirken ber for henne. Hun fortsetter å insistere at hvis pastoren fra Adventistkirken ber 
for henne, vil hun bli helbredet. Kom fort!” 
Mens jeg kjørte til sykehuset, ba jeg: “Herre, jeg er litt urolig for dette besøket. Damen forteller hele tiden at 
hvis pastoren fra Adventistkirken ber for henne, vil hun bli frisk. Både du og jeg vet at du ikke alltid velger å 
helbrede. Hva vil sykepleierne og legene tro hvis du ikke helbreder denne kvinnen?” Det virket som om Herren 
svarte med å si: ”Hva er det du gjør slikt oppstyr for?” ”Jeg er bekymret for ditt rykte,” sa jeg. “La meg nå forstå 

dette,” var det som om Herren sa, ”Du er bekymret for mitt omdømme?” ”OK,” fortsatte jeg,”Jeg skjønner at 
det høres ganske dumt ut, men hva vil folk si – hva vil kvinnen si – hvis du ikke helbreder henne?” Herren talte 
til mitt hjerte: ”Det er opp til deg å være lydig. Det er opp til meg å ta vare på mitt rykte, ”“Ja,” sa jeg, ”Jeg vil 
stole på at du gjør det du vet er best, ” 
På sykehuset traff jeg fire sykepleiere utenfor pasientens rom. “Er du adventistpastoren?” spurte en av dem. 
”Skynd deg å komme inn dit og be så vi kan gjøre noe!” Jeg visste allerede fra navnet sykepleieren hadde 
oppgitt at pasienten ikke var medlem av kirken min eller noen annen menighet i nærheten. Jeg lurte på hvorfor 
hun insisterte på å bli bedt for av en adventistpastor, men dette var ikke tiden til å starte en samtale. 
Hjertemonitoren viste lunefulle hjerteslag. Jeg visste at hun hadde problemer. Jeg gikk til sengen og grep 
hennes høyre hånd i min. Hun snudde seg litt, åpnet øynene og spurte: “Er du adventistpastoren?” “Ja,” sa jeg, 
”Hvis du vil be for meg, vet jeg at jeg blir helbredet,” sa hun. 
Dette var ikke tiden for en preken eller et bibelstudium om bønn for syke. Jeg spurte ganske enkelt: ”Søster, er 
du villig til å la Jesus bestemme hva som skjer her i dag?” ”Å ja, pastor,” sa hun,”men jeg vet at hvis du ber for 
meg, blir jeg helbredet!” Så jeg lukket øynene og ba Gud i himmelen om å vise sin kraft og barmhjertighet mot 
denne kvinnen. Jeg ba ham forherlige sitt navn for sykepleierne og legene på sykehuset, og at denne damens 
helbredelse måtte bli et vitnesbyrd for mange mennesker. Jeg ba Herren om å helbrede henne om det var hans 
vilje, om det ville være til ære for hans navn og hennes eget beste. Jeg avsluttet bønnen i Jesu navn og sa 
”Amen, ” Da jeg åpnet øynene, så jeg på hjertemonitoren, og den viste en perfekt rytme! Damen grep godt fatt 
i hånden min og sa: ”Jeg har det bra. Jeg er helbredet! Jeg visste at hvis adventistpastoren ba for meg, ville jeg 
bli frisk! ” 
Jeg husket hvordan Jesus håndterte opplevelser som dette i sitt liv, så jeg sa: ”Søster, din tro har gjort deg 
frisk!” Jeg takket Gud og forlot rommet. Sykepleieren sa: ”Kan vi gå inn nå?” Jeg sa: ”Ja, men jeg tror ikke hun 
trenger deg lenger, ” De sperret øynene vidt opp og styrtet inn på rommet. Jeg kan ikke fortelle dere hva som 
skjedde etter det, for jeg dro. Jeg ville ikke at sykepleierne eller damen skulle tro at jeg hadde helbredet henne. 
Det var helbredelsens gave gitt av Den hellige ånd til denne kvinnen i det øyeblikket. 

Bibeltekster å be over 
• 1 Kor 12,9 – Helbredelsens gave er nevnt. Herren har mange måter å helbrede mennesker på, og han ønsker 
å gi sin helbredende kraft gjennom sitt folk. 
• Ef 4,11-13 – Den hellige ånd ønsker å gi sitt folk mange gaver. Gud har en plan for deg også. 
• Luk 5,17 – Herrens kraft skal være til stede for å helbrede. 
• 1 Kor 14,1.13 – Ønsk dere åndelige gaver og be om å få dem. 
• Åp 1,10 – Når Den hellige ånd kommer over oss, kan vi høre Gud på en ny og sterk måte. 

Forslag til bønn 
• Her er jeg, Herre, bruk meg i din tjeneste. Fyll meg med din Ånd og utstyr meg med dine gaver. 
• Kjære Jesus, jeg vil gjøre en forskjell for deg her i verden. Jeg er ikke fornøyd med bare å sitte i kirken. Gi meg 
din Ånds kraft gjennom de gavene du velger for meg slik at jeg kan seire over syndens kraft i vår verden. 
• Herre, forøk våre gaver ved utdanning, opplæring, erfaring og bønn. Vi overgir alle våre talenter til deg og ber 
ydmykt om at du må legge til din velsignelse slik at evangeliet kan ha stor fremgang. 
• Vi ber for de mer enn 8000 adventistskolene med nesten 2 millioner elever. Måtte disse skolene alltid lære 
Bibelens sannhet og føre unge mennesker til oppdrag og tjeneste. 
• Herre, gi oss visdom til å nå verdslige kulturer som ikke er interessert i religion. La din hellige Ånd bryte ned 
murene som omgir verdslige hjerter. 
• Vi ber for folkegrupper i Asia som ikke har kristen bakgrunn. Gi oss visdom til å møte deres behov. 



• Herre, inspirer syvendedags adventister rundt om i verden til å be som aldri før. La oss be om Den hellige 
ånds senregn. Vi ber deg oppfylle Joel 2, Hosea 6 og Apg 2, slik du har lovt. 
• Vis oss hvordan vi skal møte flyktningenes praktiske og åndelige behov. Måtte vår kirke bli kjent for sin 
kjærlighet til alle mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. 
• Vi ber for de 541 folkegruppene i de 18 landene i Southern Africa-Indian Ocean-divisjonen. Før dem til bibelsk 
sannhet. 
• Vi ber også for vår liste med syv eller flere mennesker [nevn navn hvis det passer]. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
I Need a Miracle; Something Beautiful; You Are the Finger of God; Great Is Thy Faithfulness (Hymn #100); Fire 

of God, Thou Sacred Flame (Hymn #263); O for That Flame of Living Fire (Hymn #264); Oceans. 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 7 – BØNN I DEN HELLIGE ÅND 
“Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige” (Ef 
6,18). 

Vitnesbyrd 
“Kristus, vår mellommann og Den hellige ånd går stadig i forbønn på menneskets vegne, men Ånden ber ikke 
for oss slik Kristus gjør, han som bærer frem sitt blod som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt. Ånden 
arbeider på vårt hjerte, fremkaller bønn og anger, lov og takk. Den takknemligheten som flyter fra leppene 

våre, er resultatet av at Ånden vekker til live hellige minner og kaller frem hjertets musikk, ”(Ellen White, SDA 
Bible Commentary, bind 6, side 1077-78). 
Bønn er en utfordring. Vi kan ikke se Gud, og de fleste av oss hører sjelden eller aldri Gud. Vi kan ikke ta på 
ham, og det virker som om det er langt mellom svarene. Vi har også mange spørsmål om hvordan bønn 
fungerer, eller hvorfor det ikke ser ut til å virke. 
Jeg husker at jeg ble frustrert da jeg var ung og ba. Jeg ble ofte søvnig (ba med bøyd hode og lukkede øyne), og 
noen ganger gikk tankene til en liste over ting jeg måtte gjøre i stedet for å snakke med Herren. Sanger som 
“Sweet Hour of Prayer” var et mysterium for meg. “Hvordan kan noen be i en time? Jeg kan knapt be i 15 
minutter. En undersøkelse viser at pastorer i snitt tilbringer 7-10 minutter i bønn hver dag! Jeg var 
skyldbetynget. Av alt det som en pastor burde føle seg forpliktet på, er bønn det viktigste. 
Mens jeg studerte emnet om Den hellige ånd grundig, kom jeg over denne teksten: ”På samme måte kommer 
også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i 
forbønn for oss med sukk uten ord” (Rom 8,26). Jeg forsto ikke verset den gangen, men det var tydelig at Den 
hellige ånd ville hjelpe meg med å be. Denne tanken var nok til å forvandle bønnelivet mitt. Gud hadde lovet å 
hjelpe meg å be, så jeg begynte å gjøre krav på dette løftet av hele mitt hjerte. Når jeg ble døsig, gjorde jeg krav 
på løftet. Når tankene vandret, gjorde jeg krav på løftet. Etter hvert ble kvaliteten på bønnene mine og den 
tiden jeg brukte på bønn bedre. Etter som jeg tilbrakte mer tid i bønn, ble mine personlige utfordringer mindre 
eller forsvant, og mirakler begynte å skje. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men det ser ut til å være sant: Den 
tiden vi ber er like viktig som kvaliteten på det vi sier. 
Bønn er fremdeles en utfordring noen ganger, men jeg opplever at tiden går fortere og at jeg ikke har 
problemer med søvnighet eller konsentrasjonsproblemer. Jeg vet at Gud hører bønnene mine, og jeg vet at han 
vil svare når og slik det passer ham. Bibelsk sett betyr det å be i Ånden at man gjør en menneskelig innsats for å 
forbedre vår tid i bønn mens vi stoler på at Den hellige ånd vil inspirere oss og gi oss kraft. 

Noen praktiske ideer for å forbedre bønnelivet ditt: 
• Be gjennom Skriften. Les en tekst og be til Herren om det du nettopp har lest. 
• Bruk musikk. Salmeboken og andre sangbøker inneholder mange bønner. Bruk disse bønnene til å hjelpe deg 
å vite hva du vil si. Sang er en form for bønn. 
• Be på et sted med frisk luft og der du ikke blir forstyrret. 
• Før dagbok over bønnene dine. Mange liker å skrive ned bønnene sine og opplever at det hjelper dem å 
klarne tankene og uttrykke seg mer presist. 
• Finn en bønnepartner du kan be sammen med eller over telefonen. 
• Gå på bønnemøter (i kirken eller i hjemme hos folk), eller start et bønnemøte. 
• Lag en liste over det du trenger å snakke med Gud om. 

Bibeltekster å be over 



• Jud 20 – Vi bygger opp vår tro ved å be i Den hellige ånd. 
• Ef 6,18 – Be i Ånden, legg alt frem for Gud. 
• Luk 6,12 – Jesus ba hele natten. 
• Luk 11,11-13 – Den hellige ånd kommer til oss som svar på bønn. 
• 1 Tim 2,1 – Bønn er det viktigste vi kan foreta oss. 
• Luk 22,43 – Guddommelig hjelp vil styrke bønnene våre slik det gjorde det for Jesus. 
• 1 Mos 32,24 – Jakob kjempet med Gud. Noen ganger synes bønn å være hardt arbeid. 
• Luk 18,1 – Vi blir velsignet hvis vi fortsetter å be uten å gi opp. 
• Sak 12,10 – Nådens og bønnens ånd vil bli utøst over oss og familiene våre. 

Forslag til bønn 
• Kjære Far, la meg bli et bønnens menneske og bruk meg til å velsigne menneskene i mitt liv. Utøs din hellige 
Ånd over meg og gi meg kraft. 
• Herre, gå i rette med Satan og de onde åndene som vil underkue meg. Gi meg seier over mine synder 
gjennom kraften i ditt blod. 
• Frels barn og barnebarn. Send alle de englene himmelen kan avse til å føre dem til evig liv. Bryt Satans makt 
over dem, hjelp dem å se din godhet og gi dem omvendelsens ånd. 
• Velsign våre pastorer, lærere, evangelister og medlemmer over hele verden med en bønnens ånd. Måtte ditt 
folk forene seg til et mektig lovsangens og forbønnens kor. 
• Herre, vi ber deg beskytte utsatte barn og tenåringer. Beskytt dem mot dem som vil utnytte dem. 
• Vi ber deg om å kalle bymisjonærer som kan plante menigheter for de 806 folkegruppene i de 20 landene i 
Den inter-europeiske divisjon. 
• Skap en hær av arbeidere som kan plante menigheter for de 948 folkegruppene i de 38 landene i Den 
interamerikanske divisjon. 
• Herre, veiled menigheten i dens beslutninger på generalforsamlingen i 2020. Måtte delegatene, lederne og 
de besøkende bli fylt av vekkelsens og kjærlighetens ånd. 
• Vi legger frem for deg de sju navnene vi har skrevet på kortene våre. Før dem nær til deg. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Sweet Hour of Prayer (Hymn #478); Prayer is the Key to Heaven; O Holy Dove of God Descending (Hymn #270); 
When You Pray; Every Praise; Showers of Blessing (Hymn #195). 

 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 8 – UNDERKASTELSE UNDER DEN HELLIGE ÅND 
”Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli 
tilgitt” (Matt 12,31). 

Vitnesbyrd 
Man behøver ikke se på synden mot Den hellige ånd som noe mystisk og uklart. Synden mot Den hellige ånd er 

at man insisterer på ikke å ta imot innbydelsen til å omvende seg ”(Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 5, 
side 1093). 
Selv åndsfylte mennesker gjør feil. Abraham, Moses, David og Peter hadde karakterbrister og sviktet i 
fristelsens time. Selv Jesus ble fristet (Matt 4), men han ga ikke etter. 
Det at vi vandrer i Ånden her og nå betyr ikke at vi er utenfor muligheten for å gjøre feil, og en feil er ikke det 
samme som å forherde hjertet i synd. 
En kvinne var blitt forvirret, motløs og sint på sine eldre dager. Hun hadde lite til overs for andre med unntak av 
sine nærmeste venner fra tidligere år. Når det kom besøkende til kirken, kom hun ofte med støtende 
kommentarer om barna deres, klærne eller noe annet. Nydøpte og andre tok anstøt av den frekke kritikken. 
Noen ble så motløse at de ikke ville komme i kirken. Jeg var uvitende om alt dette til et forstandermøte. Jeg 
spurte forstanderne om de visste hvorfor folk ikke kom tilbake til kirken. Flere tidde og hang med hodet. Til 
slutt snakket en forstander: Pastor, vi har en kvinne i menigheten vår som ikke kan styre tungen. Hun sladrer og 
kritiserer nesten alle. Det er derfor folk ikke kommer tilbake til kirken, ” ”Hvor lenge har dette stått på?” spurte 
jeg, ”I mange år,” var svaret, ”Hvorfor har ingen gjort noe med det?” fortsatte jeg, ”Et par pastorer har prøvd, 
men det blir aldri bedre, ” ”Dette kan ganske enkelt ikke fortsette,” sa jeg,”så her er mitt forslag. Jeg vil besøke 
denne kvinnen og forlange at hun endrer oppførsel i løpet av to uker. Hvis hun ikke vil legge om, vil hennes 



navn komme opp på neste styremøte med tanke på menighetstukt. Vil forstanderne støtte meg i dette?” 
Forstanderne støttet enstemmig opp om planen. 
Jeg forberedte meg på å besøke kvinnen, ”Jeg vet hvorfor du har kommet,” sa hun da jeg satte meg ned i stuen 
hennes, ”Vet du det?” sa jeg, ”Ja,” fortsatte hun,”du har kommet for å snakke om den måten jeg snakker med 
folk på, ” 
”Det er helt riktig,” sa jeg,”men hvordan visste du det?” ”Fordi to andre pastorer har kommet og snakket om 
det samme, ” ”Gjorde det noen forskjell?” spurte jeg, ”Nei, det gjorde det ikke, ” ”Hvorfor?” spurte jeg. “Fordi 
jeg har rett til å si hva jeg synes er best, og folk er altfor følsomme. De er for opptatt av følelsene sine, ” 
Jeg snakket om kristen livsførsel og vers som Ef 4,29-31, men kvinnen var fortsatt ikke villig til å endre 
oppførsel. 
Med bønn i hjertet sa jeg: ”Du har to uker på deg til å endre kurs, ellers blir jeg nødt til å legge frem navnet ditt 
i menighetsstyret med tanke på menighetstukt, og forstanderne støtter meg i dette, ” ”Det kan du ikke gjøre!” 
utbrøt hun, ”Jo, det gjør jeg med mindre du bestemmer deg for å endre måten du snakker til andre på, ” ”Jeg 
tror ikke forstanderne vil støtte deg i dette,” sa hun. ”De har det allerede gjort, og du kan kontakte dem om du 
vil, men det er slik det er,” sa jeg. Dette fikk kvinnen til å lene seg tilbake og tenke seg om i taushet. Jeg sa 
forsiktig: ”Alle er glad deg og vil at du skal tilhøre menigheten vår, men det må bli slutt på denne oppførselen, ” 
Sabbaten etter kom hun ikke i kirken. Vennene hennes unngikk meg. Jeg visste at alle var plaget av situasjonen. 
Neste sabbat, rett før de to ukene var omme, kom hun i kirken. Jeg gikk for å hilse på henne. 
Hun var alvorlig i ansiktet, men tok hånden min og holdt den fast, ”Pastor,” sa hun,”jeg har tenkte over alt det 
du sa. Jeg vil at du skal vite at jeg innser at jeg har gjort galt alle disse årene. Jeg håper du vil tilgi meg, og jeg 
har tenkt å be forstanderne og resten av menigheten om tilgivelse. Med Guds hjelp vil jeg bli en annen kvinne, 
” Øynene hennes glinset av tårer ved innrømmelsen, og jeg er glad for å kunne si at hun holdt ord. Folk begynte 
å komme tilbake til kirken, og menigheten vokste raskt. 

Bibeltekster å be over 
• Spott er å unnskylde synd og ta Guds plass (Mark 2,7-11; Joh 10,33). 
• Hebr 6,4-6 – Virkelig omvendte mennesker er i stand til å vende seg bort fra Jesus. 
• Hebr 4,7 – Den beste tiden å adlyde Den hellige ånds stemme er første gang han snakker til deg. 
• Apg 7,51 – Stå ikke Den hellige ånds veiledning og advarsler imot. 
• Luk 13,34 – Overgi deg til Jesus før det er for sent, som det var det for hans elskede Jerusalem. 

Forslag til bønn 
• Kjære Far, måtte jeg alltid lytte til din røst. Tilgi meg når jeg har vært gjenstridig. Åpne mine øyne og ører for 
din vilje og gi meg mot til å adlyde. 
• Kjære Jesus, tilgi meg den smerte jeg har påført deg når jeg ikke gi slipp på mine synder. Ta ikke din hellige 
Ånd fra meg og gjør mitt hjerte mottakelig for din undervisning. 
• Tilgi kirken vår når vi ikke har lyttet til din røst i Bibelen. Hjelp oss som menighet til å rense oss for synd og 
gjenvinne din Ånds nærvær blant oss. 
• Gud, skap i oss et rent hjerte, gi oss en ny og stødig ånd! Driv oss ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra oss din 
hellige Ånd! Gi oss igjen gleden over din frelse, hold oss oppe med en villig ånd! Vi vil lære lovbrytere dine 
veier, syndere skal vende om til deg. (Sal 51). 
• Far, vi ber for dem som er omstendighetenes offer eller styrt av misbruk. Bryt lenkene som binder dem! 
Måtte vi vinne dem tilbake til deg med vår kjærlighet og omsorg. 
• Lær oss å forkynne vår tro klart, kreativit og bibelsk. Måtte Jesu kjærlighet bli navet i alt vi tror på. 
• Vi ber deg kalle unge mennesker til å plante menigheter for de 789 folkegruppene i de 9 landene i 
Nordamerika-divisjonen. 
• Vi ber deg om helsemisjonærer til å plante kirker blant de 830 folkegruppene i de elleve landene i East-
Central Africa-divisjonen. 
• Vi ber deg om bønnekrigere til å be for de 2568 folkegruppene i de fire landene i Sør-Asia-divisjonen. 
• Vi ber deg om å gi oss nye ungdomsledere og velsigne vårt SYL-initiativ (Senior Youth Leadership). 
• Takk, Far, for at du sender Den hellige ånd for å omvende sju menneskene på våre bønnlister. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Thank You, Lord; Come Thou Fount (Hymn #334); Have Thine Own Way, Lord (Hymn #567); I Surrender All 

(Hymn #309); I’d Rather Have Jesus (Hymn #327); Give Me Jesus (Hymn #305); I Will Bow to You; Lord, I Need 

You. 

 



La oss søke Guds Ånd 
DAG 9 – DEN HELLIGE ÅNDS VERK 
”Etter alt dette så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i 
glansen fra ham. ... Fra himmelen hørte jeg en annen røst: ”Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del 
i hennes synder og ikke rammes av hennes plager, ” (Åp 18,1.4). 

Vitnesbyrd 
”Vårt største behov er Den hellige ånds verk i vårt liv. Ånden er guddommelig i oppdrag og utøvelse. Gud vil at 
dere skal ha denne nådens åndelige gave; da vil dere arbeide med en kraft som dere aldri før har opplevd. 
Kjærlighet, tro og håp vil bo hos dere. Dere kan gå frem i tro og tillit til at Den hellige ånd ledsager dere” (Ellen 

White, Evangelism, side 299). 
En dag vil det komme en stor vekkelse blant Guds folk over hele jorden. Den hellige ånd vil komme i stor kraft. 
Bibelen sammenligner dette besøket av Den hellige ånd med senregnet som kom i Midt-Østen. Det modnet 
avlingen og gjorde den klar til innhøsting (Sak 10,1). En dag skal Guds folk ut og dele sin tro på alle mulige 
måter. Kristus vil utføre mirakler. Tusener, kanskje millioner, vil bli frelst. Den hellige ånds verk er å redde de 
fortapte, og det finnes ingen større glede enn å få være med på dette arbeidet. 

En sabbat kom Lance og Renae til vår adventistkirke for første gang. Noen hadde lagt igjen boken Bible 
Readings for the Home på dørstokken. På grunn av visse ting i sitt liv bestemte Lance og Renae seg for å se hva 
boka hadde å si. De la merke til emnet om sabbaten. Det fanget deres interesse. De studerte den delen nøye og 
ble sikker på at de måtte finne kirken som hadde utgitt boken. Derfor kom de til oss neste sabbat. Lance holdt 

frem Bible Readings for the Home og spurte: ”Utgir kirken din denne boken?” ”Ja, det gjør vi!” sa jeg. “Flott,” 
sa Lance, “for vi har mange spørsmål. Kan du komme hjem til oss og gi oss bibelstudier? ” Selvfølgelig sa jeg at 
det skulle jeg gladelig gjøre. 
Da jeg kom, fikk jeg vite at Lance og Renae og de to guttene deres hadde ønsket seg store forandringer i livet. 
De lå under for alkoholmisbruk og stoffmisbruk, og ekteskapet knaket i sammenføyningene. Jeg visste at de 
trengte Jesu frigjørende kraft. Jeg fortalte om Jesus og ba hele tiden inni meg om Guds hjelp. Jeg så at Den 
hellige ånd overbeviste dem. Jeg avsluttet fremstillingen av evangeliet og spurte: ”Er det noen grunn til at dere 
ikke vil overgi dere til Jesus?” De svarte at de veldig gjerne ville motta Jesu tilgivelse og frelse. Vi knelte og ba 
der og da, og jeg ledet dem i en bønn med syndsbekjennelse og takk for Jesus som frelser og herre. Med tårer 
gjentok de bønnen etter meg, og vi var glade da vi reiste oss. Den hellige ånds kraft var helt tydelig. Begge var 
nå Guds barn. 
Da jeg kom tilbake uken etter, var jeg knapt kommet innenfor før Lance spurte: “Pastor, hva er ditt syn på 
sigarettrøyking? Er det noe en kristen bør gjøre?” Jeg foreslo at vi skulle studere temaet om et sunt liv den 
kvelden, og det gjorde vi. Etter det bibelstudiet og senere besøk ble Lance og Renae fri for alt det Satan hadde 
bundet dem med. Snart ble de døpt, og begge ble gode hjelpere i Kristi sak, de vitnet og ga bibelstudier til 
familie og venner. De begynte også å ta del i Den hellige ånds arbeid ved å utbre evangeliet til alle rundt seg. 
For et under! 

Bibeltekster å be over 
• Matt 28,19.20 – Jesu disipler skal gjøre det de kan for å utbre evangeliet om frelsen. 
• Joh 16,13 – Når Den hellige ånd arbeider, vil folk bli tiltrukket av sannheten i Guds ord. 
• Apg 4,29-31 – Den første menighet ba Gud om å fylle dem med Den hellige ånd slik at de kunne tale Guds ord 
med frimodighet. 
• Ef 4,11.12 – Den hellige ånds gaver er til for å utruste kristne til å gjøre tjeneste og bygge opp menigheten. 
• Apg 9,36-42 – Formålet med mirakler er at mennesker skal ha grunnlag for å tro på Jesus. 
• Mark 16,15-18 – Gå ut til hele verden, helbred de syke, forkynn budskapet, vis Guds sinnelag for alle. 
• Jes 6,8 – Jeg. Send meg. 

Forslag til bønn 
• Kjære Far i himmelen, gjør meg til din tjener og hjelp meg å fortelle om din kjærlighet og frelse. 
• Herre, ved din nåde vil jeg lære å dele evangeliet på den måten du velger for meg. 
• G meg din hellige Ånds dåp slik at jeg overvinner hindringer og frykt. La meg være en kanal for din makt og 
frelsesbudskapet om den korsfestede og oppstandne Kristus. 
• Velsign det arbeidet pastorer, bibelarbeidere, lærere og evangelister gjør over hele verden. Fyll dem med stor 
kraft og myndighet. Måtte millioner av dine barn bli frelst i år! 
• La våre familier åpenbare din kjærlighet i hjemmet og lokalsamfunnet. Vi ber deg skape harmoni i hjemmet, 
helbrede ødelagte forhold, beskytte de sårbare mot misbruk og åpenbare din helliggjørende kraft i 
tilsynelatende håpløse situasjoner. 



• Måtte våre menighetsmedlemmer, pastorer og ledere over hele verden hente næring i Guds Ord hver dag. 
Måtte vi også søke deg daglig i bønn. Minn oss om at uten deg kan vi ingenting gjøre. 
• Vi ber deg kalle sykepleiere og leger som kan plante nye menigheter blant de 1,978 folkegruppene i de 22 
landene i West-Central Africa-divisjonen. 
• Vi ber for de 49 millioner menneskene i de 19 byene med færrest adventister i Transeuropeisk divisjon. 

• Herre, gjør at våre unge ikke bare holder prekener, men også er prekener. Vi ber Gud om å velsigne Global 
Youth Day-innsatsen og initiativet 100 000 Total Youth Involvement. 
• Vi ber for de syv menneskene på våre bønnlister. Gi dem å kjenne deg slik ditt ord sier det i Jer 24,7. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Make Me a Servant; Here I Am, Lord; Hark! The Voice of Jesus Calling (Hymn #359); I Love to Tell the Story 

(Hymn #457); Rescue the Perishing (Hymn #367); Watchman, Blow the Gospel Trumpet (Hymn #368); Jesus 

Saves; Tell It Again; Is There Anything I Can Do for You; Days of Elijah; Shine, Jesus Shine. 

La oss søke Guds Ånd 
DAG 10 – Å BLI I DEN HELLIGE ÅND 
“Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid ... Jeg lar dere 
ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. ... Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, 
og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham” (Joh 14,16.18.23). 

Vitnesbyrd 
“Føler du hvor hjelpeløs du er, og at du trenger Guds styrke når du står opp om morgenen? Gjør du ydmykt og 
inderlig dine behov kjent for din himmelske Far? Dersom du gjør det, vil engler merke seg dine bønner, og 
dersom disse bønner ikke er kommet fra hykleriske lepper mens du står i fare for å gjøre noe galt og øve en 
innflytelse som vil lede andre til å gjøre urett, så vil din voktende engel være ved din side, lede deg i den riktige 
retning, velge dine ord for deg og påvirke dine handlinger” (Ung i dag, side 76,77 [MYP:90]. 
En sabbat sto jeg ved kjøkkenvasken i kirken og vasket opp etter pot luck. En utvekslingsstudent fra Russland 
tørket. Jeg visste at hun ikke var kristen, så jeg ba inni meg om hvordan jeg kunne benytte tiden mens vi vasket 
opp sammen, ”Jeg har et spørsmål til deg, hvis det er i orden,” sa jeg. 
“Jada, hva er det?” svarte hun, ”Hvorfor er det så mange i Russland som ikke er kristne?” spurte jeg. ”Du kan 
like gjerne spørre meg hvorfor jeg ikke er kristen,” sa hun og smilte, ”OK,” sa jeg på en tilsvarende uanfektet 
måte,”Hvorfor er du ikke er kristen?” ”Jeg har rett og slett ingen bevis for Guds eksistens,” sa hun saklig. 
Så spurte hun: ”Hvorfor er du kristen?” ”Fordi jeg har masser av bevis!” svarte jeg. Hun lo og sa: ”OK, så hva er 
disse bevisene dine?” Jeg vitnet om hva Gud hadde gjort for meg. 
”Jeg har et eksperiment, hvis du er villig til å prøve det,” sa jeg. “Jeg tror at hvis du gjennomfører dette 
eksperimentet, vil du finne bevis for Gud. Jeg vil at du skal bruke litt tid de neste 30 dagene på å lese fra 
Johannesevangeliet. Hvis du er ferdig før 30 dager er omme, er det bare å starte på nytt. Jeg vil også at du skal 
be til Gud når ingen andre vet det. Snakk med ham om ting bare du vet om, og be ham om noe som bare du vet 
at du ber om, og se hva som skjer, ”” OK,” sa hun,” det høres enkelt ut. Det blir et interessant eksperiment, ” 
Som utvekslingsstudent var hun pålagt å dra dit vertsfamilien hennes dro for at hun kunne få en følelse for 
kulturen. Derfor kom hun hver uke i kirken, for det var det vertsfamilien gjorde. To uker etter at hun begynte 
eksperimentet, gikk jeg bort til henne i kirken og spurte: ”Så, hvordan går det med eksperimentet?” Hun var 
alvorlig, men vennlig da hun sa: ”Jeg forstår ikke det som skjer. Jeg har fortsatt to uker igjen, men allerede nå er 
jeg ikke lenger sikker på at jeg kan si at det ikke finnes noen Gud, ” “Bra for deg,” svarte jeg. ”Fortsett. Jeg er 
sikker på at du finner flere bevis for Gud hvis du har et åpent sinn, ” Hun smilte og takket meg da hun dro den 
dagen. Hun reiste hjem til Russland før de 30 dagene var omme, men jeg vet at hun og Gud ble bedre kjent 
med hverandre! 

Hvordan kan vi bli værende sammen med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd? 
1. Vi bruker ganske enkelt tid i bibelstudium med et åpent sinn. Jesus er Ordet (Joh 1,14; 14,6-9), og hvis vi har 
sett ham, har vi sett Faderen. Og det var Den hellige ånd som inspirerte Guds ord (2 Pet 1,21). Når vi leser 
Bibelen og tror dens løfter og dens lære, blir vi forvandlet til Jesu bilde (2 Kor 3,18). 
2. Og når vi ber til Gud og åpner oss for ham som for en venn, kommer Den hellige ånd oss nær, vi blir 
mottagelige, og vår ånd får kraft til utfordringene fremover. Når vi ber, blir Satans makt over oss brutt, og vi 
kan overvinne hans fristelser i Guds kraft. 
3. Og når vi adlyder Bibelen og deler den med andre, kommer vi Guds hjerte nærmere og har fred i vårt indre 
(Matt 11,28-30). 

Bibeltekster å be over 



• 2 Pet 1,21 – Den hellige ånd inspirerte Bibelen. Når vi leser og tar imot det, blir vi i hans og Jesu og Faderens 
nærvær (Joh 14,23). 
• Luk 11,11-13 – Vi forøker Den hellige ånds kraft i og omkring oss når vi ber og ber Gud om å være hos oss. 
• Apg 2,1-4 – Den hellige ånd vil at vi skal fortelle andre om det Gud har lært oss og hvordan han har velsignet 
oss. Han vil at alle mennesker overalt skal bli frelst. 
• 1 Tim 2,1-4 – Når vi ber, velsigner Den hellige ånd verden rundt oss og fører mennesker til frelse. 
• Apg 5,31.32 – Når vi gjør det Gud har sagt vi skal gjøre, får Den hellige ånds nærvær og velsignelse større rom 
i vårt liv. 
• Rom 8,26 – Den hellige ånd vil hjelpe oss til å bli et bønnens folk. Velsignelsene kommer helt sikkert (2 Krøn 
7,14). 

Forslag til bønn 
• Kjære Far, skap i meg en hunger etter ditt ord så jeg gleder meg over å være sammen med deg. Gi meg en 
klar forståelse av ditt sinn og din vilje i mitt liv når jeg leser Bibelen. 
• Jesus, send Den hellige ånd inn i mitt liv og gjør meg til et bønnens menneske. Lær meg å be for andre så 
mange kan bli frelst og satt fri fra Satans og mørkets lenker. 
• Måtte jeg alltid lytte til din vilje. Lær meg å vandre i full lydighet mot dine bud og resten av ditt ord. 
• “Ta meg Herre, og la meg helt høre deg til. Jeg legger alle mine planer ved dine føtter. Bruk meg i dag i din 
tjeneste. Bli hos meg, og la all min gjerning bli gjort i deg!” (Ellen White, Veien til Kristus, side 81 [SC 70]. 
• Herre, vi legger våre menighetsledere over hele verden frem for deg. Gi dem visdom når de tar viktige 
beslutninger og leder ditt folk. 
• Vi ber for våre barn. Gi dem kraft og mot til å stå opp for deg når de møter hindringer og press. Hjelp dem å 
ta kloke valg og stå for sannheten (Jes 44,3.4). 
• Vi ber for familier som opplever kaos, sorg og forvirring. 
• Herre, måtte en mektig vekkelse og enkel gudsfrykt feie inn over din kirke i de siste dager. Måtte vi stå for 
sannheten uansett hva. 
• Vi ber for de sju navnene på listene våre. Vis hver enkelt av dem hvor høyt Jesus elsker dem. 
• Lokale bønneønsker: 

Forslag til sanger 
Everyday; Jesus, Be My Everything; Day by Day (Hymn #532); Moment by Moment (Hymn #507); I Would Draw 

Nearer to Jesus (Hymn #310); Nearer, Still Nearer (Hymn #301); Lord, in the Morning (Hymn #39); Father, I 

Stretch My Hands to Thee (Hymn #486); Here I Am to Worship; Your Name; Better is One Day; Friend of God; 

Draw Me Close; I Love You, Lord. 

La oss søke Guds Ånd 
SABBAT FEIRING, 18. JANUAR 
Forslag til opplegg for den andre sabbaten 
Denne siste sabbaten bør være en tid med stor glede for alt det Gud har gjort for deg og din menighet i Ti dager 
med bønn. Utform dagen så den blir en feiring av Guds godhet og kraft. Tenk over hvordan dere har opplevd 
Den hellige ånds utøsning de siste ti dagene. Denne sabbaten er en anledning til å glede seg over det han har 
gjort, gjør, og vil gjøre. 
Hver menighet har sine egne behov, så samarbeid med de lokale lederne om en konkret plan for din menighet. 
Her er noen ting man eventuelt kan ta med i den siste sabbatsgudstjenesten. 

Forslag til gudstjenesteprogram 
10.30 Åpningssanger. 
10.45 Velkomst, kunngjøringer og orientering om programmet. 
11.00 Lovsang (forslag: “Praise to the Lord,” SDA Hymnal #1). Folk står. 
11.05 Veksellesing (“I Will Extol the Lord,” SDA Hymnal #696). Folk står. 
11.10 Bønn. Ledes av pastor eller forstander. Dette er en lovprisningsbønn, ikke bønn om å få. 
Folk kneler. 
11.15 Bekjennelse, bønn. Folk kneler fortsatt. Menigheten ber stille til en bønneleder takker Gud for at han har 
hørt våre bønner og tilgir våre synder i tråd med 1 Joh 1,9. Etter bønn kan folk bli sittende. 
11.20 Kollektappell og innsamling etterfulgt av bønn der Gud takkes for hans gaver og man ber ham velsigne 
tiende og gaver. 
11.25 Musikalsk innslag. Velg en sang som er i tråd med bønnetemaet. 
11.30 Pastor eller en annen leder holder et kort innlegg om betydningen av bønn i vårt liv. 



11.40 Pastor eller en annen leder ber folk komme frem hvis de har noe spesielt de ber om. Gi tid til å la folk 
fortelle hvis de vil. Så fører noen an i bønn og legger frem bønneønskene for Gud. Folk kan gå tilbake til 
plassene sine etterpå. 
11.55 Bønner for spesifikke avdelinger og utfordringer. Eksempler: bønner for lokalsamfunnet, for mennesker 
som trenger Jesus, for den kristne skolen i miljøet og ungdomsavdelingen, for distriktet og verdensmenigheten, 
for familier og ekteskap. Hver del kan ledes av en som arbeider med den spesifikke saken. For eksempel kan en 
elev be for skolen. 
12.10 Avslutningssalme (forslag: “Take My Life and Let It Be,” SDA Hymnal # 330). 
12.15 Velsignelsen. 

Andre forslag til program: 
• Vitnesbyrd om bønnesvar 
• Bønnestund i smågrupper 
• Kunngjøring om fremtidige bønneaktiviteter 
• Barnefortelling om bønn 
• Innslag ved de unge 

 


